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Automatizovaná tvorba a kartografická generalizace kótovaných bodů 

z digitálních modelů reliéfu 

Abstrakt 

Předmětem této práce je návrh automatizované tvorby kótovaných bodů z dat leteckého laserového 

skenování a jejich následné generalizace. První část je věnována samotnému pojmu kótovaný bod, 

významu kótovaných bodů z hlediska znázorňování výškopisu na mapách a doporučením, týkajících 

se rozložení kótovaných bodů na mapách. V další části jsou popsány různé přístupy k extrakci 

kritických bodů terénu (vrcholy, prohlubně a sedla) z digitálních modelů reliéfu jakožto vhodných 

míst pro umístění kótovaných bodů (kandidátní body). Dále je uveden popis geomorfologických 

charakteristik, které umožňují ohodnotit kandidátní body v závislosti na jejich významnosti. Nakonec 

jsou rozebrány možné postupy samotného procesu generalizace kótovaných bodů. Na základě 

analýzy rozložení kótovaných bodů na Základní mapě ČR a doporučení pro umisťování kótovaných 

bodů uvedených v literatuře byla navržena vlastní metoda automatizované tvorby a generalizace 

kótovaných bodů z digitálních modelů reliéfu. Tento návrh byl v rámci práce implementován a 

otestován na reálných datech DMR 5G. Výsledky testování včetně grafických výstupů jsou pak 

uvedeny v samotném závěru práce.  

Klíčová slova: kótovaný bod, extrakce kritických bodů, digitální model reliéfu, generalizace 

  



 

Automatic detection and spot heights generalization from digital 

terrain models 

Abstract 

The aim of this work is to design automatic detection of spot heights from airborne laser scanning 

data and its generalization. The first part is about the idea of spot height: the importance of spot 

heights for altimetry representation on maps and suggestions concerning the scatter of spot heights 

on maps. In the following part, different approaches for terrain critical points extraction (peaks, 

depressions, passes) from digital terrain models are described as suitable places for spot heights 

location. Further, we introduce a description of geomorphological characteristics of these points by 

which is possible to identify its significance and generalize them. In accordance to analysis of 

Základní mapa ČR and recommendation for spot heights location described in literature we 

designed own method of automatic generation and generalization spot heights from digital terrain 

models. This method were implemented and there is a description of the test data and results on the 

real data DMR 5G of the algorithm in the end of the work. 

Keywords: spot height, critical points extraction, digital terrain models, generalization 
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ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DMR Digitální model reliéfu 

DTM Digital Terrain Model 

TIN Triangulated Irregular Network 
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1 ÚVOD 

V současné době můžeme narazit na několik způsobů znázorňování výškopisu na mapách. Dle Bláhy a 

Hudečka (2007) používá dnešní kartografie 5-6 základních metod. Jsou to metoda výškových bodů či kót, 

vrstevnic, barvená hypsometrie, stínování a méně používaná kopečková či pahorková manýra a šrafování. 

Nejčastější metodou je však metoda výškových bodů a kót. Lze ji totiž aplikovat na všech různých typech 

map a měřítek (ať už se jedná o obecně geografické, topografické či jiné mapy) a pořízení dat včetně jejich 

vizualizace je u této metody poměrně snadným úkolem. Podstata kótovaných bodů tkví především ve 

snadném a rychlém odečtení přesné nadmořské výšky významných míst na mapě (bez kótovaných bodů 

odečteme výšku vrcholu s maximální přesností poloviny základního intervalu vrstevnic). Současný způsob 

umisťování kótovaných bodů na mapách má jisté nedostatky, které řeší tato práce. 

 Umisťování kótovaných bodů kartografem do mapy při její tvorbě probíhá manuálně, s nejasně nebo 

poměrně vágně definovanými pravidly. Výsledek je tak z velké části ovlivněn kartografem, který na základě 

vlastního uvážení určuje, která místa jsou vhodná k umístění kótovaného bodu a na kterých místech by byl 

kótovaný bod zbytečný. Mohou se tak vyskytnout oblasti z geomorfologického hlediska velmi podobné a 

přitom rozložení kótovaných bodů bude diametrálně odlišné. Smyslem této práce je tedy objektivizovat 

umisťování kótovaných bodů a na základě analýzy digitálního modelu reliéfu (DMR) a kartografické 

generalizace umožnit jejich automatizovanou tvorbu. Vzhledem k zpřesňování výškopisu ČR pomocí 

leteckého laserového skenování a tvorby velmi přesného DMR se také nabízí možnost využití práce 

k zpřesnění nejvyšších míst vrcholů (význam pro mapy velkých měřítek) i jejich nadmořských výšek 

(význam pro mapy všech měřítek). 
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2 STÁVAJÍCÍ STAV PROBLEMATIKY 

Automatizovaná tvorba a generalizace kótovaných bodů z DMR je v současné době téměř neprozkoumanou 

oblastí digitální kartografie. V literatuře můžeme najít práce věnující se kartografickému významu 

kótovaných bodů, můžeme narazit na doporučení týkající se rozložení kótovaných bodů na mapách, ale 

objektivní pravidla a postupy pro automatizovanou tvorbu a generalizaci kótovaných bodů v podstatě 

nenajdeme. Výjimkou je aplikace Gencotes vyvinutá na Polytechnické univerzitě ve Valencii, která se 

zabývá jen druhou fází automatizované tvorby a generalizace kótovaných bodů – tedy jen generalizací 

kótovaných bodů, které jsou vstupem aplikace. První fáze spočívá v samotném vyhledání kandidátních míst 

na umístění kótovaných bodů. O aplikaci Gencotes je blíže pojednáno v kapitole 2.4. 

2.1 Pojem kótovaný bod 

Nejprve je vhodné ujasnit, co rozumíme pod pojmem kótovaný bod. Následují definice z různých zdrojů: 

 Katalog objektů ZABAGED: 

„Bod s výškovou kótou, která se vztahuje k výšce terénního reliéfu na místech významných z 

hlediska jeho výškové členitosti.“ (ZABAGED 2013) 

 Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí: 

„Bod na mapě vyznačený značkou a výškovou kótou terénního reliéfu (vrchol, sedlo apod.) nebo 

důležitého objektu (věž kostela, střed křižovatky apod.).“ (VÚGTK 2015) 

Často také můžeme narazit na pojem výškový bod, který někdy bývá zaměňován právě s kótovaným bodem. 

Na tento problém poukazuje Bláha s Hudečkem (2007) v článku Vyjadřování výškových bodů a kót na 

mapách české i světové produkce. Autoři zde upozorňují na tři různé termíny – výškový bod, kótovaný bod 

a kóta. Pod pojmem výškový bod rozumíme bod se známou nadmořskou výškou, který bývá opatřen 
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číselným údajem, kótou, udávající výšku vzhledem k nulové ploše. Pod pojmem kótovaný bod pak 

rozumíme výškový bod opatřený kótou. Tuto definici můžeme najít také u jiných autorů: 

 R. Čapek: 

„Body, jejichž výška byla geodeticky změřena nebo fotogrammetricky určena, se nazývají výškové 

body. V mapě jsou tyto body vyznačeny bodovými značkami, k nimž jsou připsány číselné údaje – 

kóty. Značka výškového bodu spolu s kótou se označuje jako kótovaný bod.“ (Čapek 1992, s. 151) 

 E. Imhof: 

„Kóty jsou výškové údaje bodů na zemském povrchu. Obvykle reprezentují nadmořskou výšku.“… 

„Výraz kótovaný bod se často chybně zaměňuje s výškovým či hloubkovým bodem. Kóta není bod, 

ale číslo určující výšku nebo hloubku daného bodu.“ (Imhof 2007, s. 87) 

Bláha s Hudečkem ve své práci také analyzovali velké množství atlasů se zaměřením na vyjadřovací 

prostředky různých kartografických znaků, především pak kót. Z této analýzy vyplývá, že nejdůležitější pro 

rozlišení objektů a jevů využívajících kóty, jsou kóty samotné. Uplatňuje se rozlišení barvou, řezem a 

velikostí písma nebo vložením speciálních znaků. O použití jednotlivých typů vizualizace však rozhoduje 

především vydavatelsko-autorský styl. Cílem by pak měla být snaha o sjednocení používaných 

vyjadřovacích prostředků, což se však jeví jako nereálný úkol. Přesto autoři navrhli vhodné varianty 

vizualizace kartografických znaků a kót (viz tab. 1). 

2.2 Rozložení kótovaných bodů na mapách 

Znalost „ideálního“ rozložení kótovaných bodů na základě geomorfologických charakteristik 

zpracovávaného území je pro tuto práci zásadní. Pokud tato informace není známá, nelze se v rámci 

generalizace kótovaných bodů dobrat správného výsledku. Avšak jak již bylo zmíněno v úvodu, žádné 

Tab 1: Popis a návrh vizualizace kartografických znaků a kót (zdroj: Bláha, Hudeček 2007) 
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exaktní definice týkající se rozložení kótovaných bodů nenajdeme. Autoři zmínění v předchozí kapitole 

uvádějí alespoň základní principy, ze kterých lze vycházet. 

Čapek (1992) o generalizaci kótovaných bodů pojednává jen velmi obecně.  Uvádí, že jejich výběr je 

ponechán na kartografovi a vyžaduje větší kartografickou zkušenost. Doporučuje vhodné množství 

kótovaných bodů na jednotku plochy u různých druhů map a rozlišení kótovaných bodů podle jejich 

důležitosti různou velikostí písma. 

Imhof (2007) se problematice rozložení kótovaných bodů věnuje podrobněji. Množství kótovaných 

bodů v mapě je dle něj diskutabilní - čím více kótovaných bodů, tím lepší orientace v mapě. Na druhou 

stranu s jejich vzrůstajícím počtem se hůře identifikují ty významné. Hustota kótovaných bodů by dle 

Imhofa měla být závislá na měřítku mapy, typu terénu a na účelu mapy. V praxi je ale bohužel také hlavně 

závislá na úsudku kartografa sestavujícího danou mapu. Na základě analýzy několika různých map pak 

Imhof sestavil tabulku s doporučenými hodnotami hustoty kótovaných bodů v závislosti na měřítku mapy a 

typu terénu (viz tab. 2). 

Měřítko 

Počet kótovaných bodů na 100 cm2 mapové plochy 

Střední hodnoty pro rovinatý 
a mírně zvlněný terén 

Střední hodnoty pro alpský terén 
se šrafovanými skalními výchozy 

Střední hodnoty pro 
obecný teréněrné h 

1 : 10 000 10 20 15 

1 : 25 000 20 40 30 

1 : 50 000 30 50 40 

1 : 100 000 30 50 40 

1 : 200 000 20 40 30 

1 : 500 000 20 40 30 

1 : 100 000 a nižší 25 50 40 

Tab 2: Doporučená hustota kótovaných bodů pro různá měřítka a různé typy terénu (zdroj: (Imhof 2007) 

Z uvedené tabulky je patrné, že hornaté oblasti s větším množstvím vrcholů a sedel vyžadují hustší 

rozložení kótovaných bodů než oblasti rovinaté. Zejména pak v alpských oblastech se skalními výchozy, 

které bývají na mapách znázorněny šrafováním, je pro zachování dobré čitelnosti výškopisu potřeba vyšší 

hustota kótovaných bodů než v oblastech s vrstevnicemi. Dále Imhof uvádí, že na mapách velkých měřítek 

od 1:5 000 do 1:100 000 průměrná hustota kótovaných bodů roste se zmenšujícím se měřítkem. S poklesem 

detailu na mapách v měřítku 1:200 000 klesá i množství použitých kótovaných bodů. Kótované body zde 

nejsou využívány pro přesnou orientaci v terénu, ale především udávají výšky důležitých lokalit. Dále na 

mapách měřítek 1:500 000 se hustota kótovaných bodů naopak o něco zvyšuje. Je to dáno hustším mapovým 

obsahem a absencí vrstevnic. U menších měřítek počínaje 1:1 000 000 už nelze jednoznačně pozorovat 

vzrůst hustoty kótovaných bodů. 
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Pravidla týkající se hustoty kótovaných bodů můžeme také najít v Seznamu mapových značek Základní 

mapy ČR 1:10 000 (dále jen ZM 10). Zde je uvedeno, že hustota kótovaných bodů je závislá na členitosti 

tvarů a na základním intervalu vrstevnic. Při základním intervalu 5 m a průměrně členitém území se umístí 

5 až 15 bodů na dm2 mapy. Při základním intervalu 2 m (1 m) se hustota o něco sníží, přičemž se 

upřednostňují polohopisně významné body (ČÚZK 1996). Ukázka okótování ZM 10 je na obr. 1. 

Z uvedených doporučení je patrné, že Imhof doporučuje vyšší hustotu bodů než ČÚZK. Srovnáme-li 

hodnoty s praxí, konkrétně s hustotou bodů na současných mapách ZM 10, dojdeme k ještě nižším hodnotám 

(např. v rovinatých terénech byly naměřeny hodnoty do 1 bodu/m2, v členitějších terénech pak maximálně 

kolem 6 bodů/m2). Proto je nutné brát doporučené hodnoty s rezervou. 

2.3 Kótované body v zahraničních topografických databázích 

2.3.1 Nový Zéland 

Na novém Zélandu spravuje agentura Land Information New Zeland (LINZ) databázi New Zeland 

Topographic Data (NZTopo). Databáze slouží především jako zdroj dat pro mapy Nového Zélandu 

v měřítku 1:50 000. Na webových stránkách LINZ (2014) lze najít dokumentaci, kde jsou popsány 

jednotlivé objekty z NZTopo. 

Kótovaný bod je v databázi veden pod kódem height_pnt a je zde definován jako místo, které je na mapě 

reprezentováno bodovým znakem spolu s číselným údajem nadmořské výšky, viz obr. 2. 

2.3.2 Německo 

V Německu je spravován informační systém Amtliches Topographisch-Kartographisches 

Informationssystem (ATKIS), který slouží jako topografická databáze pokrývající celou spolkovou 

republiku. Z této databáze jsou následně tvořeny topografické mapy v měřítkách 1:10 000, 1:25 000, 1:50 

000, 1:100 000, 1:250 000 a 1:1 000 000.  Součástí databáze je mimo jiné digitální model území, ke kterému 

je dostupný katalog objektů ATKIS-Objektartenkatalog DGM (ATKIS 2008). 

Obr. 1: Ukázka okótování na ZM 10 (zdroj: ČÚZK 2015) 
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V katalogu není samostatně definován kótovaný bod, ale jsou zde dva podobné objekty: Besonderer 

Höhenpunkt a Markanter Geländepunkt. Besonderer Höhenpunkt je popsán jako výškový bod se zvláštním 

topografickým významem. Markanter Geländepunkt je pak výškový bod na výrazném krajinném místě, 

který slouží k doplnění popisu vrstevnic. Ukázka z topografické mapy ATKIS je na obr. 3. 

2.3.3 Velká Británie 

Ve Velké Británii spravuje Ordnance Survey (OS) geodatabázi OS Master Map. Databáze je rozdělena do 

šesti vrstev, z nichž vrstva Topography layer obsahuje mimo jiné kótované body. Tato vrstva je navržena 

pro vyobrazení v měřítku 1:1 250, 1:2 500 a 1:10 000 a je k ní dostupný katalog objektů real-world object 

catalogue (Ordnance Survey 2001). 

Obr. 2: Ukázka okótování z mapy topografické mapy Nového Zélandu v měřítku 1:50 000 
(zdroj: Linz 2015) 

Obr.3: Ukázka okótování z topografické mapy Německa v měřítku 1:10 000 (zdroj:Bayern Atlas 2015) 
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Kótovaný bod (Spot Height) je v katalogu objektů definován jako bod se známou výškou, který není 

kontrolním bodem (bod, který je fyzicky přítomen v terénu – např. triangulační bod). Kótovaný bod je 

znázorněn bodovým symbolem s nadmořskou výškou. Názvy kolidující s kótovaným bodem jsou 

přemístěny na jinou pozici, viz obr. 4 

2.3.4 Slovensko 

Na Slovensku spravuje Úrad geodézie kartografie a katastra objektově orientovanou geodatabázi Základná 

báza údajov pre geografický informačný systém (ZB GIS). Součástí databáze je katalog objektů Katalóg 

Tried Objektov (ÚGKK 2013). Databáze však není zcela kompletní, proto topografické mapy v digitální 

podobě vznikly naskenováním základních topografických map. 

Kótovaný bod (Výšková kóta) je v katalogu definován jako vybraný bod na zemském povrchu, který má 

stanovenou polohu a výšku nad hladinou moře nebo nad jinou nulovou hladinou v příslušném výškovém 

souřadnicovém systému. Ukázka z topografické mapy Slovenska je na obr. 5. 

Obr. 4: Ukázka okótování z topografické mapy Velké Británie v měřítku 1:25 000 (zdroj:Ordnance Survey 
2015) 

Obr. 5: Ukázka okótování z topografické mapy Slovenska v měřítku 1:10 000 (zdroj: SAŽP 2015) 
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2.3.5 Švýcarsko 

Ve Švýcarsku spravuje mapovací agentura Bundesamt für Landestopografie swisstopo digitální model 

území swissTLM3D, který zahrnuje jak přírodní tak uměle vytvořené objekty a jejich názvy. Z této databáze 

jsou produkovány mapy v měřítkách 1:25 000, 1:50 000 a 1:100 000. K databázi je připojen katalog objektů 

Objektkatalog swissTLM3D 1.1 (Swisstopo 2012). 

Kótovaný bod v  katalogu objektů spadá do Feature Class TLM_NAME_PKT, ve které jsou obsaženy 

významné vrcholy s jejich názvy a nadmořskou výškou. V této třídě je rozlišeno 5 různých typů daného 

objektu: Alpiner_Gipfel (významný alpský vrchol), Hauptgipfel (výrazný vrchol), Gipfel (vrchol), Huegel 

(pahorek/kopec) a Pass (sedlo). Ukázka okótování Švýcarské topografické mapy je na obr. 6. Zde je patrná 

vysoká hustota kótovaných bodů, typická pro Švýcarské mapy Alpských terénů. Detail kótovaných bodů je 

pak na obr. 7. 

2.3.6 Spojené státy americké 

Ve Spojených státech amerických spravuje mapovací agentura United States Geological Survey (USGS) 

digitální topografickou mapu US Topo quadrangles, která je navržená pro použití v měřítku 1:24 000. 

Podkladová data jsou převzata z The National Map a několika dalších zdrojů. Součástí je také kompletní 

seznam symbolů USGS Topographic Map Symbols (USGS 2008). 

Obr. 6: Detail kótovaných bodů na topografické mapy Švýcarska v měřítku 1:25 000  (zdroj:Swisstopo 2015) 

Obr. 7: Ukázka okótování z topografické mapy Švýcarska v měřítku 1:25 000 (zdroj:Swisstopo 2015) 
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Symbol kótovaného bodu je zde pojmenován jako Checked spot elevation. Jedná se o bod udávající 

nadmořskou výšku daného místa. Symbol se nejčastěji využívá k označení nejvyššího bodu na vrcholu 

kopce či hory, viz obr. 8. 

2.3.7 Kanada 

V Kanadě spravuje národní mapovací agentura Natural Resources Canada (NRCan) topografickou databázi 

CanVec - Digital Topographic Vector Data, pokrývající celou oblast Kanady v měřítku 1:50 000. Její data 

pocházejí z několika různých zdrojů - National Topographic Data Base (NTDB), GeoBase initiative, 

Landsat 7 a Spot imagery coverage. K databázi je připojen katalog objektů CanVec Feature Catalogue 

(NRCan 2013). 

V databázi CanVec se vyskytuje objekt Elevation point, jehož atribut Domain value určuje, o jaký typ 

výškového bodu se jedná. Nás zajímá typ Cartographic spot height, který je popsán jako bod na zemském 

povrchu, zaujímající vhodnou pozici k upřesnění vrstevnicového popisu reliéfu (viz obr. 9). 

Obr. 8: Ukázka okótování z topografické mapy USA v měřítku 1:24 000 (zdroj: USGS 2015) 

Obr. 9: Ukázka okótování z topografické mapy Kanady v měřítku 1:50 000 (zdroj: NRCan 2015) 

http://geogratis.gc.ca/geogratis/AdvancedSearch?lang=en&q=CanVec&s=canvec
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2.4 Aplikace GENCOTES 

Gencotes je aplikace vyvinutá na Polytechnické univerzitě ve Valencii, která je určena pro generalizaci 

kótovaných bodů. Vstupem je topografická databáze v měřítku 1:5 000, výstupem pak jsou kótované body 

pro použití v měřítku 1:25 000. Generalizace je založena na morfometrické analýze terénu a mapových 

prvků mající vliv na významnost daného místa (silnice, křižovatky, významné body nebo specifické mapové 

názvy).  

Hlavním nedostatkem aplikace, z pohledu této práce, je její zaměření jen na samotnou generalizaci 

kótovaných bodů, nikoliv i na jejich lokalizaci v digitálním modelu reliéfu. Autoři aplikace se také nevěnují 

analýze rozložení kótovaných bodů na stávajících mapách a ani neuvádějí, zda postupují dle kartografických 

zásad pro umisťování kótovaných bodů. Výsledná hustota kótovaných bodů je závislá na ručně zadaném 

parametru a ne na objektivní analýze terénu. Vymezení této práce vůči aplikaci GENCOTES spočívá v 

následujících bodech: 

 Vstupem je digitální model reliéfu, nikoliv kótované body 

 Výsledná hustota kótovaných bodů je určena na základě analýzy rozložení kótovaných bodů na ZM 

10 a na základě doporučení z patřičné literatury 

 K ohodnocení významnosti kandidátních bodů je využito více geomorfologických charakteristik 

 V procesu samotné generalizace kótovaných bodů je využit jiný konceptuální přístup 

Popis aplikace Gencotes lze najít v článku Spot heights generalization od autorů Baelly a Pla (Baella, 

Pla 2006). 

2.5 Nedostatky stávajícího stavu 

Na nedostatky týkající se problematiky umisťování a generalizace kótovaných bodů můžeme nahlížet ze 

dvou východisek – teoretického a praktického. Praktickým východiskem je aplikace Gencotes, jejíž 

nedostatky byly zmíněny v předchozí kapitole. 

Teoretického východiska se týkají doporučení a pravidla pro umisťování kótovaných bodů od autorů 

zmíněných v kapitolách 2.1 a 2.2. Hlavní nedostatek tkví v nepříliš exaktní definici těchto pravidel. 

Automatizovaná tvorba a generalizace kótovaných bodů však vyžaduje exaktně definované postupy. 

Úkolem této práce je proto využít maximum informací z prací zmíněných autorů a pomocí nich vytvořit 

exaktní postup umožňující automatizovanou tvorbu a generalizaci kótovaných bodů. 
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3 PROBLEMATIKA AUTOMATIZOVANÉ TVORBY 

KÓTOVANÝCH BODŮ Z DIGITÁLNÍCH MODELŮ RELIÉFU 

Automatizovanou tvorbou kótovaných bodů z DMR rozumíme lokalizaci těch míst v DMR, která jsou 

potenciálně vhodná pro umístění kótovaných bodů. Jedná se tedy o nalezení vrcholů, prohlubní a sedel, tzv. 

kritických bodů terénu. Z pohledu celé práce jde pouze o dílčí část řešeného úkolu, neboť kótované body se 

umisťují výhradně na významná místa terénního reliéfu. Výstupem automatizované tvorby kótovaných 

bodů jsou tedy tzv. kandidátní body, ze kterých jsou teprve v následující fázi generalizace vybrány 

geomorfologicky nejvýznamnější, které již lze použít k okótování požadovaného území. 

3.1 Digitální model reliéfu (DMR) 

Jádrem této práce je získání specifické informace z DMR, tedy z generalizovaného popisu georeliéfu. Jedná 

se o lokalizaci kandidátních bodů (vrcholů, prohlubní a sedel), u kterých následně dochází k výpočtu 

geomorfologických charakteristik pro kvantifikování jejich významnosti. V úvodu je tedy vhodné uvést, co 

přesně rozumíme pod pojmem DMR. 

Dle terminologického slovníku zeměměřičství a katastru nemovitostí (VÚGTK 2015) je DMR „digitální 

reprezentace zemského povrchu v paměti počítače, složená z dat a interpolačního algoritmu, který umožňuje 

mj. odvozovat výšky mezilehlých bodů“. Někdy se také můžeme setkat s termínem digitální model terénu 

(DMT), pro který je ve slovníku ČÚZK uvedena shodná definice. Uvedené pojmy se ale liší od digitálního 

modelu povrchu (DMP), který reprezentuje povrch terénu a navíc i vrchní plochy všech objektů na něm 

(střechy, koruny stromů apod.) a od digitálního výškového modelu (DEM), který je postaven pouze na 

bodech reprezentujících nadmořské výšky. DMR bývá nejčastěji reprezentován rastrem, TINem nebo 

vrstevnicemi. Pro lokalizaci kritických bodů terénu se vychází hlavně z vrstevnicové nebo rastrové 

reprezentace. 
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3.2 Detekce kritických bodů z vrstevnicové reprezentace terénu 

Vrstevnice jsou jedním z nejzákladnějších elementů topografických map. Pomocí vrstevnic lze velmi dobře 

rozeznat základní prvky reliéfu, jako jsou hřbety, údolí či vrcholy. Ačkoliv většina prací zabývající se 

identifikací prvků reliéfu využívá rastrové reprezentace, vrstevnice mohou také velmi dobře sloužit 

k automatizované identifikaci kritických bodů reliéfů. 

3.2.1 Vrstevnicová metoda s pomocí tzv. flow lines 

Metody detekce kritických bodů z vrstevnicového modelu jsou popsány např. v článcích autorů Maundera 

(Maunder 1999) a Kanadeho s Kweonem (Kanade, Kweon 1994). Maunder lokalizuje vrcholy a prohlubně 

jakožto centroidy uzavřených vrstevnic, které neohraničují žádné další vrstevnice – tzv. high a low 

vrstevnice. K identifikaci těchto klíčových vrstevnic je využit algoritmus o následujících krocích: Každou 

vrstevnici označ jako high. Pokud vrstevnice ohraničuje jinou vrstevnici, označ ji jako normal. Pokud je 

vrstevnice stále označena jako high a pokud je vrstevnice nižší než její nejbližší soused, označ ji jako low. 

Pokud vrstevnice není vyšší než jakákoliv jiná, označ ji jako low. Pokud vrstevnice není nižší než jakákoliv 

jiná, označ ji jako high. Problém popsané metody může nastat na územích, kde se nalézají neuzavřené 

vrstevnice. Tyto vrstevnice však mohou být uměle uzavřeny (napojením koncových bodů na hraniční 

polygon) a následně otestovány popsaným algoritmem, viz obr. 10.  

K vyhledání sedel Maunder využívá pomocných spádových linií, tzv. flow lines, které modelují 

očekávaný směr odtoku vody. Jedná se o úsečky spojující sousední vrstevnice. Předpokladem je, že voda 

teče kolmo k vrstevnicím, proto by flow lines měly v ideálním případě protínat vrstevnice pod úhlem 90°, 

viz obr. 11vlevo. 

Tvorba flow lines podléhá několika předem definovaným pravidlům a podmínkám definovaných 

uživatelem. Mezi předem definovaná pravidla patří: (1) Počáteční bod flow line musí být na uzavřené 

vrstevnici, která není označena jako high a koncový bod musí být na vyšší vrstevnici, která není označena 

jako low. (2) Flow line nemůže protínat žádnou vrstevnici (počáteční a koncový bod je na sousedních 

vrstevnicích). (3) Trajektorie flow line musí být co nejkratší. (4) Pokud je vrstevnice označena jako high a 

má k sobě přiřazený vrcholový bod, potom je na této vrstevnici počáteční bod flow line a na vrcholovém 

Obr. 10: Umělé uzavření vrstevnice napojením na hraniční linii (zdroj: Maunder 1999) 
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bodě koncový. (5) Flow lines nemohou začínat v prohlubních. Mezi podmínky definovaných uživatelem 

patří: (1) Rozestup flow lines. (2) Variance rozestupu flow lines k umožnění konstrukce navazujících nižších 

flow lines na vyšší. (3) Maximální možná odchylka úhlu od 90°, který svírá flow line s vrchní i spodní 

vrstevnicí. (4) Kontrola, zda flow line neprotíná žádnou jinou flow line. (5) Kontrola, zda flow line neprotíná 

žádnou vrstevnici.  

Sedla jsou pak lokalizována na těch místech, kde dvě sousední flow line končí na různých vrstevnicích 

(viz obr. 11 vpravo). Postupně tedy dochází k lokalizování patřičných dvojic flow lines, ke kterým musí 

být nalezena odpovídající dvojice flow lines, a tato čtveřice pak definuje oblast sedla. Předpokládejme, že 

jsme nalezli sousední flow lines F1 a F2 končící na různých vrstevnících. Pro nalezení přidružené sedlové 

dvojice F3, F4 uplatníme následující podmínky: (1) F3 musí mít počátek na stejné vrstevnici jako F4. (2) 

F3 musí končit na stejné vrstevnici jako F2. (3) F4 musí končit na stejné vrstevnici jako F1. 

3.2.2 Metoda založená na procházení vrstevnicového stromu 

V práci druhých zmíněných autorů (Kanade, Kweon 1994) je k lokalizaci kritických bodů terénu využito 

tzv. vrstevnicového stromu (contour tree). Vrstevnicový strom je graf zachycující prostorové vztahy mezi 

vrstevnicemi. Každý uzel takového grafu představuje tu část terénu, se kterou se protíná plocha dané 

vrstevnice. Spojení mezi uzly pak představují vztah rodič - potomek (cesta z jedné oblasti do druhé). Ke 

každému uzlu je přiřazen seznam jeho rodičů a potomků a jejich odpovídajících nadmořských výšek. 

Obecně mohou existovat tři typy spojení mezi dvěma uzly: (1) Jednoduchý vztah rodič - potomek mezi 

dvěma uzly, ze kterého neplyne žádná topografická změna (např. mezi rovinnými řezy A0 a A na obr. 12). 

(2) Vícenásobný vztah mezi rodičem a několika potomky, indikující topografickou změnu (např. mezi 

rovinnými řezy A a B na obr. 12). (3) Žádný potomek u konkrétního uzlu indikuje také topografickou změnu 

mezi dvěma rovinnými řezy (např. mezi řezy C a D na obr. 12). Nejběžnější technika konstrukce takového 

grafu je založena na detekci vrstevnic ohraničených jinými vrstevnicemi – pokud jedna vrstevnice 

ohraničuje jinou vrstevnici, potom je ohraničená vrstevnice potomkem ohraničující vrstevnice. 

Obr. 11: Vrstevnicový model reliéfu s pomocnými flow lines; vlevo celkový pohled, vpravo detail 
sedla (zdroj: Maunder 1999) 
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 Kritické body terénu jsou lokalizovány pomocí grafového algoritmu. Vrcholy a prohlubně jsou 

definovány počátečním uzlem, jehož všichni potomci mají vždy jen jednoho potomka, vyjma posledního, 

který nemá žádného. Rozdíl mezi lokalizací prohlubní a vrcholů spočívá ve směru, kterým se graf prochází 

(pro lokalizaci vrcholů je nutné uvažovat směr od nejnižšího uzlu k nejvyššímu). Sedlo pak může být 

lokalizováno jako místo, kde dvě nebo více vrstevnic stejné úrovně je ohraničeno společnou nižší vrstevnicí. 

3.3 Detekce kritických bodů z rastrové reprezentace terénu 

Rastrová reprezentace terénu umožňuje provádět podrobnější analýzy průběhu terénu, neboť lze poměrně 

snadno určit orientaci, sklon či křivost v každém bodě zpracovávaného území. Asi nejjednodušší metoda 

detekce kritických bodů je porovnání výšky daného pixelu s výškami osmi sousedních pixelů (Peucker, 

Douglas 1975). Pixel je pak klasifikován na základě kritérií uvedených v tabulce 3. Tato metoda však není 

příliš účinná, neboť nebere v potaz vodorovné plochy a podél hřbetnic a údolnic detekuje příliš mnoho sedel 

(Schneider 2005). 

Vrchol |∆+| > Tvrchol |∆-| = 0 Nc = 0 

Prohlubeň |∆-| > Tprohlubeň |∆+| = 0 Nc = 0 

Sedlo |∆+| + |∆-|  > Tsedlo   Nc = 4 
 

|∆+| Součet všech kladných rozdílů mezi bodem a jeho osmi sousedními buňkami 

|∆-| 
Součet všech záporných rozdílů mezi bodem a jeho osmi sousedními 

buňkami 

Nc 
Počet změn znamínka u rozdílů mezi bodem a jeho osmi sousedními 

buňkami 

Tvrchol Prahová hodnota pro stanovení bodu vrcholem 

Tprohlubeň Prahová hodnota pro stanovení bodu prohlubní 

Tsedlo Prahová hodnota pro stanovení bodu sedlem 

Tab. 3: Kritéria pro klasifikaci kritických bodů metodou porovnání sousedních výšek (zdroj: Rana 2010) 

Obr. 12: Vrstevnicový strom; vlevo vrstevnicová reprezentace a vpravo odpovídající vrstevnicový strom  
(zdroj: Kanade, Kweon 1994) 
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Účinnější metodou je nahrazení povrchu v okolí kritických bodů polynomem a z jeho parametrů určit 

sklon a křivost terénu v daném bodě. Povrch lze na základě požadované hladkosti modelovat např. pomocí 

bikubické či bikvadratické funkce. Komplexnější polynomy však prokazují vyšší nároky na výpočetní 

kapacitu a také vyžadují užití větší masky, což vede k širší řadě neklasifikovaných buněk na okrajích 

zpracovávaného území (Rana 2010). Povrch v okolí buňky DMR pak lze vyjádřit např. pomocí kvadratické 

funkce ve tvaru: 

𝑧 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑦2 + 𝑐𝑥𝑦 + 𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 + 𝑓 

kde z představuje nadmořskou výšku a x, y jsou prostorové souřadnice. K nalezení koeficientů polynomu se 

využívají různé metody jako např. jednoduchá kombinace sousedních buněk DMR či maticová algebra.  

Při detekci kritických bodů se potom vychází z předpokladu, že kritické body trénu se nalézají na 

místech s nulovým sklonem. Pro klasifikování, zda se jedná o vrchol, prohlubeň či sedlo, je pak využita 

křivost určená na základě druhé derivace funkce popisující výšku v okolí kritického bodu.  První jednodušší 

varianta spočívá v porovnání křivosti podél třech navzájem kolmých komponent, viz tabulka 4. 

Komponenty x a y jsou přitom ve směru maximální a minimální profilové křivosti (Wood 1996). 

Druhá varianta pracuje s vlastními čísly a vlastními vektory Hessovy matice (matice druhých parciálních 

derivací funkce z). Pro vrchol (lokální maximum funkce z) musí platit, že reálné části obou vlastních čísel 

Hessovy matice (R1, R2) jsou kladné (indikují spád směrem pryč od bodu). Pro prohlubeň (lokální minimum 

funkce z) musí platit, že reálné části obou vlastních čísel Hessovy matice jsou záporné (indikují spád směrem 

k bodu). Pro sedlo (v jednom směru lokální maximum a ve směru kolmém lokální minimum funkce z) musí 

platit, že reálné části obou vlastních čísel Hessovy matice jsou opačného znaménka, viz obr. 13 (Rana 2010). 

Vrchol 𝜕2𝑧

𝜕𝑥2
> 0,

𝜕2𝑧

𝜕𝑦2
> 0 

Místo, které je ve všech směrech lokálně 

konvexní 

Prohlubeň 𝜕2𝑧

𝜕𝑥2
< 0,

𝜕2𝑧

𝜕𝑦2
< 0 

Místo, které je ve všech směrech lokálně 

konkávní 

Sedlo 𝜕2𝑧

𝜕𝑥2
> 0,

𝜕2𝑧

𝜕𝑦2
< 0 

Místo, které je v jednom směru lokálně konvexní 

a ve druhém směru lokálně konkávní (směry jsou 

navzájem kolmé)  

Tab. 4: Kritéria pro klasifikaci kritických bodů na základě křivosti (zdroj: Wood 1996)  
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Vrchol: R1, R2 > 0 Prohlubeň: R1, R2 < 0 Sedlo: R1 < 0,  R2 > 0 

Obr. 13: Kritické body povrchu a konfigurace jejich vlastních čísel a vektorů. R1 a R2 jsou reálné složky 
vlastních čísel (zdroj: Rana 2010) 

3.4 Důležitost měřítka 

Všechny metody extrakce terénních prvků z DMR jsou závislé na rozlišení vstupního modelu a na měřítku, 

ve kterém k extrakci dochází. V závislosti na použitém postupu pak nemusí být získané výsledky relevantní 

– pokud je extrakce prováděna v příliš detailním / podrobném měřítku, dojde k zachycení nepatřičného 

šumu, naopak příliš hrubé měřítko má za následek „ploché oblasti“. Během extrakce prvků z rastrové 

reprezentace je vždy využita fixní velikost masky, proto jsou ve výsledku klasifikovány jen ty prvky, které 

padnou dovnitř zvolené masky. Toto je patrné z obrázku 14. Pokud chceme klasifikovat místo terénu 

v prohlubni označené písmenem G, bude v případě použití dostatečně malé masky klasifikováno jako 

prohlubeň. S větší maskou pak bude stejné místo považováno za součást vrcholu B a s ještě větší maskou 

za součást vrcholu A. 

Jinou možností jak změnit měřítko, ve kterém dochází k extrakci terénních prvků, je změna rozlišení 

samotného vstupního modelu. Toho je v případě rastrové reprezentace terénu docíleno metodou 

převzorkování, kdy z původního rastru s danou velikostí buňky vznikne rastr s novou velikostí buňky. 

Novým buňkám je přiřazena hodnota na základě zvolené interpolační metody, např. metoda nejbližšího 

souseda, bilineární či bikubická interpolace. Analogicky lze měnit podrobnost extrakce terénních prvků z 

vrstevnicového modelu, kde míra generalizace závisí na základním intervalu vrstevnic.  

Obr. 14: Morfometrický popis terénu v různých měřítkách (zdroj: Schneider 2005) 
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4 PROBLEMATIKA GENERALIZACE KÓTOVANÝCH BODŮ 

Generalizace kótovaných bodů je zásadně odlišným úkolem digitální kartografie než jejich samotná 

extrakce z DMR. Ve fázi lokalizace se využívá postupů, které většinou vychází z exaktních matematických 

definic. Proto je lze poměrně snadno automatizovat. V případě generalizace však nelze jednoduše stanovit, 

zda je výsledek správný, či špatný. V konečném důsledku jde v rámci generalizace kótovaných bodů o 

dosažení jejich požadované hustoty v závislosti na typu mapy, charakteru území a měřítku. Pokud tedy 

máme seznam kandidátních bodů, jde o jejich ohodnocení na základě geomorfologických charakteristik a o 

jejich následný výběr založený na důležitosti a prostorovém rozložení těchto bodů. 

4.1 Geomorfologické charakteristiky kandidátních bodů 

Geomorfologické charakteristiky kandidátních bodů slouží k objektivnímu ohodnocení daného bodu na 

základě jeho postavení v terénu. Jedná se tedy o automatizaci práce kartografa, který při kótovaní map 

hodnotí významnost kritických míst terénu a na základě zkušeností a doporučení pak tyto body buď okótuje, 

nebo je ponechá bez kótovaného bodu. V této kapitole jsou uvedeny charakteristiky týkající se pouze 

vrcholů (charakteristiky prohlubní jsou ekvivalentní – invertujeme-li terén, stávají se prohlubně vrcholy a 

lze na ně aplikovat stejná pravidla). Charakteristiky hodnotící geomorfologickou významnost sedel se 

autorovi nalézt nepodařilo, proto byly navrženy charakteristiky vlastní a jsou popsány v 5. kapitole. 

4.1.1 Prominence 

Prominence se počítá jako převýšení mezi vrcholem a nejvyšším sedlem (tzv. klíčové sedlo), které daný 

vrchol spojuje s nějakou vyšší, tzv. mateřskou horou (na obr. 15 je vrchol C mateřskou horou vrcholu B, 

který má prominenci Pb a klíčové sedlo Sb). Prominenci si lze také představit jako počet výškových metrů, 

o které musíme minimálně sestoupit, abychom se dostali na vyšší místo a určuje tak relativní výšku hory 

vůči svému okolí. 
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Výpočet prominence je komplexním problémem, neboť je nejprve nutné k dotazovanému vrcholu najít 

klíčové sedlo, které prominenci definuje. Dva možné postupy popisuje ve své práci Dr. Singha (Singha, 

2008). Jedná se o „The surface network method“ a „The region growing method“.  

 

The surface network method 

Tato metoda vyžaduje konstrukci terénní sítě (viz kapitolu 4.2.2). Algoritmus nejprve lokalizuje sedla, která 

jsou spojena s dotazovaným vrcholem, jehož prominenci chceme určit. Z těchto sedel jsou následně vybrána 

ta, která jsou spojena s vrcholem převyšujícím dotazovaný vrchol. Nejvyšší z těchto sedel je klíčové sedlo. 

Pokud žádné ze sedel není napojeno na vyšší vrchol, jsou lokalizována sedla „druhého pořadí“, navazující 

na vrcholy za původními sedly. Procedura se opakuje tak dlouho, dokud není nalezeno klíčové sedlo. 

Prominence je pak určena jako rozdíl nadmořských výšek dotazovaného vrcholu a klíčového sedla. 

The region growing method 

Tato metoda pracuje s rastrovou reprezentací terénu. Za klíčové sedlo je považována nejvyšší ze všech 

sousedních nižších buněk, které mohou daný vrchol propojit s nějakým vyšším vrcholem. Vstupem je pouze 

pozice vrcholu, jehož prominenci chceme určit a digitální model terénu. V průběhu algoritmu jsou postupně 

zkoumány výšky buněk obklopující dotazovaný vrchol, dokud není nalezena požadovaná konfigurace. 

V prvním kroku je buňka dotazovaného vrcholu přidána do prioritní fronty (datová struktura, která 

automaticky třídí svůj obsah dle zvoleného atributu - zde dle nadmořské výšky). V následujícím kroku, poté, 

co je do prioritní fronty přidáno všech 8 sousedících buněk dotazovaného vrcholu, je odstraněn první prvek 

z fronty (tedy ten s nejvyšší nadmořskou výškou - v prvním kroku se jedná o buňku dotazovaného vrcholu). 

Tento proces přidávání sousedních buněk prvního záznamu fronty a jeho následné eliminace se opakuje až 

do té doby, kdy je první záznam fronty vyšší než dotazovaný vrchol, případně než je dosaženo hranice 

zkoumané oblasti. Prominence je pak vypočtena jako rozdíl nadmořských výšek dotazovaného vrcholu a 

buňky s nejnižší nadmořskou výškou, která dosáhla vrcholu fronty. 

Obr. 15: Prominence a izolace (prominence Pa vrcholu A platí za předpokladu, že znázorněné území je 
ostrovem, na kterém není žádný vyšší vrchol než A) (zdroj: autor) 
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4.1.2. Izolace (osamocenost) 

Izolace, vyjadřuje osamocenost daného vrcholu. Počítá se jako nejmenší vzdálenost daného vrcholu 

k nějakému vyššímu místu. Toto místo však nemusí být součástí mateřské hory – může se nacházet na hoře, 

která je s daným vrcholem spojena jiným, a tedy i nižším sedlem než sedlem klíčovým (viz obr. 15, kde je 

znázorněna izolace Ib vrcholu B).  

Algoritmizace výpočtu této charakteristiky není ve srovnání s prominencí náročnějším úkolem. Jedná o 

nalezení kružnice s největším poloměrem, jejímž středem je dotazovaný vrchol, který musí být zároveň 

nejvyšším bodem uvnitř této kružnice. Singha (Singha, 2008) také uvádí možnost výpočtu izolace pomocí 

dříve zmíněného algoritmu „Region growing method“. Algoritmus musí vrátit pozici nejbližšího vyššího 

místa z okolí dotazovaného vrcholu. V tomto případě se jedná o poslední buňku, která dosáhne vrcholu 

prioritní fronty (tedy první nalezená buňka mající vyšší nadmořskou výšku než dotazovaný vrchol). 

4.1.3 Relativní výška 

Relativní výška vyjadřuje, jak moc daný vrchol převyšuje okolní terén. Počítá se jako převýšení mezi 

vrcholem a jeho základní vrstevnicí – nejnižší vrstevnicí ohraničující pouze daný vrchol (viz obr. 16). 

4.1.4 Nadmořská výška 

Nadmořská výška je definována jako vertikální vzdálenost určitého bodu od hladiny moře (nulový bod). 

Vzhledem k proměnlivosti výšky hladiny moří, se nulový bod určuje jako střední hladina moře, která je 

vypočtena na základě dlouhodobého pozorování přílivů a odlivů v určitém místě na pobřeží. V ČR jsou 

nadmořské výšky udávány vzhledem k hladině Baltského moře po vyrovnání, jehož nulový bod je umístěn 

v Kronštadtu.  

4.2 Proces generalizace kótovaných bodů 

V procesu generalizace kótovaných bodů jde o výběr takového počtu nejvýznamnějších kandidátních bodů, 

aby jejich výsledný počet a jejich prostorové rozmístění pokud možno odpovídalo ideálnímu okótování. 

Tato kapitola se věnuje možným postupům výběru kandidátních bodů popsaných v literatuře.  

Obr. 16: Relativní výška vrcholu (červeně je vyobrazena základní vrstevnice) (zdroj: autor) 
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4.2.1 Metoda aplikace Gencotes 

Generalizace aplikace Gencotes, o které byla řeč ve druhé kapitola, je založena na dvou základnách 

předpokladech: (1) eliminace kandidátních bodů je prováděna s ohledem na prostorovou vyváženost tak, že 

nejprve jsou eliminovány body z oblastí s vyšší koncentrací bodů; (2) míra eliminace se snižuje s výškou, 

tedy v oblastech s vyšší nadmořskou výšku dojde k eliminování menšího počtu bodů. 

K zachování prostorové vyváženosti kótovaných bodů je celé území nejprve rozděleno na několik 

obdélníkových oblastí s přibližně stejným počtem bodů, viz obr. 17. Tímto rozdělením jsou tak seskupeny 

body z geomorfologicky shodné jednotky a nejsou pak ve výsledku mezi sebou porovnávány vzdálené body 

z různých typů terénu. 

Následně je pro každou oblast vypočtena míra koncentrace bodů a začíná se s eliminací po jednom bodu 

z každé oblasti, přičemž se postupuje od oblastí s nejvyšší koncentrací (vždy je odebrán bod s nejnižším 

skóre v dané oblasti). Pokud má být pro dosažení požadované hustoty kótovaných bodů (která je vstupním 

parametrem celého procesu) eliminováno více bodů, než kolik oblastí bylo vytvořeno, proces se opakuje 

počínaje opět odebráním jednoho bodu z oblasti s nejhustší mírou koncentrace. Autoři dále navrhují finální 

kontrolu rozmístění kótovaných bodů, během které jsou lokalizovány body, jejichž vzdálenost k jinému 

bodu je menší než zadaná mez. Tato mez by měla být závislá na výstupním měřítku mapy. Při nalezení 

konfliktu by pak měl být odstraněn bod s nižším ohodnocením.  

4.2.2 Generalizace pomocí terénní sítě 

Terénní síť je specifický model terénu kombinující dva hlavní přístupy k modelování reliéfu – matematický, 

který popisuje pouze základní strukturu terénu pomocí jednoduchých geometrických elementů (např. 

pomocí trojúhelníků) a fyzicko-geografický, který klade větší důraz na zachycení složitějších terénních 

struktur (údolí, hřbety, vrcholy). (Rana 2010). 

Obr. 17: Rozdělení území na obdélníkové oblasti s přibližně stejným počtem bodů (zdroj: Baella, Pla 2006) 
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Terénní síť je reprezentovaná grafem, jehož hrany tvoří hřbetnice a údolnice. Hrany se protínají 

v bodech, které tvoří vrcholy tohoto grafu a reprezentují vrcholy, prohlubně a sedla. Jedná se tak o vysoce 

komprimovaný model terénu s jednoduchým popisem morfologie, která u ostatních modelů terénu, jako je 

TIN nebo rastrový model, musí být reprezentována a ukládána samostatně. Z kartografického hlediska se 

tak jedná o velmi užitečný nástroj pro analýzu terénních povrchů. Mimo jiné nachází využití při výpočtu 

topografické prominence, která byla popsána v kapitole 4.1. Další výhodou terénní sítě je, že i po odebrání 

určitých hran či vrcholů zachovává topologickou strukturu modelovaného terénu (Rana, Wood 2000). Díky 

této vlastnosti může být model snadno generalizován, čehož se využívá u vážené terénní sítě.  

Vážená terénní síť je modifikací terénní sítě, kde hranám jsou navíc přiřazeny váhy odpovídající 

převýšení mezi jejich počátečními a koncovými vrcholy (tedy převýšení mezi prohlubní a sedlem, 

respektive sedlem a vrcholem, viz obr. 18). 

Graf terénní sítě může být zjednodušen sérií dvou základních kontrakcí označených jako prohlubeň-

sedlo a sedlo-vrchol kontrakce. Tyto kontrakce redukují počet vrcholů při zachování topologické struktury 

terénní sítě. Obě kontrakce zapříčiní odstranění vrcholu či prohlubně s jejich nejvyšším (v případě vrcholu) 

respektive nejnižším (v případě prohlubně) sousedním sedlem a se všemi navazujícími hranami napojujících 

se na alespoň jeden z těchto kritických bodů. Sedlo, které bylo spojeno s odstraněnou prohlubní (nebo 

vrcholem), které přijde o své vazby, je napojeno na prohlubeň (nebo vrchol) původně spojenou 

s odstraněným sedel. Wolf (1989) pak navrhuje tři kritéria přiřazující vrcholům a prohlubním váhy, na 

základě kterých pak dochází k odstranění konkrétních vrcholů terénní sítě za účelem její generalizace: 

 Maximální rozdíl nadmořských výšek mezi prohlubní nebo vrcholem a všech sousedních sedel 

(jedná se tedy o maximální váhu ze všech hran napojených na vrchol nebo prohlubeň) 

a) b) 

Obr. 18: Vážená terénní síť, (a) vrstevnicová reprezentace terénu, a (b) její odpovídající terénní síť 
(zdroj: Rana 2010) 
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 Minimální rozdíl nadmořských výšek mezi prohlubní nebo vrcholem a všech sousedních sedel 

(jedná se tedy o minimální váhu ze všech hran napojených na vrchol nebo prohlubeň) 

 Suma rozdílů nadmořských výšek mezi prohlubní nebo vrcholem a všech sousedních sedel 

(jedná se tedy o sumu vah všech hran napojených na vrchol nebo prohlubeň) 
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5 VLASTNÍ METODA AUTOMATIZOVANÉ TVORBY A 
GENERALIZACE KÓTOVANÝCH BODŮ Z DMR 

V této kapitole je popsána vlastní metoda automatizované tvorby a generalizace kótovaných bodů z DMR. 

Stěžejní částí je samotná generalizace kótovaných bodů. Nalezení extrémů v DMR se věnovalo mnoho 

autorů a existuje celá řada postupů, jak tyto body najít. Avšak postupu, který by tyto body ohodnotil na 

základě jejich geomorfologických charakteristik a následně stanovil, které z bodů mají být ponechány jako 

kótované body pro mapu daného měřítko, se nevěnoval téměř nikdo. Byla tedy navržena metodika, která se 

snaží co nejlépe napodobit ruční tvorbu kótovaných bodů, přičemž jako hlavní podklad pro stanovení 

parametrů generalizace byla využita Základní mapa České republiky, neboť se jedná o nejpodrobnější mapu 

středního měřítka zachycující celé území ČR. Vstupem celého procesu je DMR a výstupní měřítko, pro 

které má být zpracovávané území okótováno. Proces je pak rozdělen do těchto dílčích kroků: 

 hledání kritických bodů terénu (kandidátní body) 

 výpočet charakteristik kandidátních bodů 

 výpočet skóre kandidátních bodů 

 určení typu terénu a ideální hustoty kótovaných bodů 

 vlastní proces generalizace 

Hned v úvodu je nutno podotknout, že tento proces nemůže zpracovat větší územní celky najednou. 

Vzhledem k objemu dat leteckého laserového skenování není možné například vygenerovat rastr 

s dostatečně malou velikostí buňky pro celé území ČR, který by sloužil jako podklad pro generování 

kritických bodů pro měřítko 1:10 000. Proto je nutné celé území zpracovávat po částech. To přináší 

komplikace v okrajových oblastech jednotlivých částí, kde vznikají useknuté vrstevnice a nemusí tak být 

identifikován některý z významných vrcholů. To může mít vliv i na hodnoty charakteristik vrcholů 

identifikovaných na zpracovávaném území (např. prominence konkrétního bodu je závislá na jeho okolních 

vrcholech; pokud nedojde k identifikování významného / vysokého vrcholu, může dojít k přecenění jeho 
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sousedních nižších vrcholů). Jednou z možností, jak se s tímto problémem vypořádat, je vycházet v dílčích 

oblastech z DMR, který tyto oblasti dostatečně přesahuje. V kapitolách věnujících se extrakci vrcholů a 

výpočtu prominence však byla navrhnuta opatření, která minimalizují chyby vyplívající ze zpracování 

větších územních celků po částech. 

5.1 Hledání kritických bodů terénu 

Automatizovaná tvorba kótovaných bodů spočívá ve vyhledání všech kritických bodů terénu. Jak bylo 

popsáno ve 4. kapitole, k řešení tohoto problému se nejčastěji vychází z vrstevnicové nebo rastrové 

reprezentace terénu. Pro tuto práci bylo navržena metoda vycházející z vrstevnic, neboť je snadno 

implementovatelná a prokazuje dobré výsledky jak pro rovinaté tak i členité terény. Problémem je pouze 

lokalizace sedel, pro kterou je vhodnější vycházet z rastrové reprezentace. 

V prvním kroku se generují vrstevnice s dostatečně malým intervalem, aby byly zachyceny všechny 

relevantní vrcholy a prohlubně. Na druhou stranu nesmí být interval příliš malý, aby nedošlo k zachycení 

nežádoucích terénních detailů a zbytečnému časovému nárůstu celého výpočtu. V rámci práce bylo 

pracováno s daty DMR 5G, které jsou distribuovány jako bodové mračno s průměrnou hustotou asi 1 

bod/m2  a výškovou přesností 0,18 m v otevřeném a 0,3 m v zalesněném terénu (ČÚZK 2012). Pro většinu 

typů terénu na území ČR je dostačující generování vrstevnic s intervalem 1 m. 

5.1.1 Vrcholy a prohlubně 

Vrcholy a prohlubně jsou lokalizovány uvnitř nejvnitřnějších uzavřených vrstevnic (viz obr. 20). Pokud je 

vstupní DMR dostatečně podrobný (jako např. v případě DMR 5G), lze dohledat přesnou polohu 

vrcholu/prohlubně jako nejvyšší/nejnižší bod uvnitř dané vrstevnice (s ohledem na vzorkování vstupního 

DMR však nemusí nalezený bod přesně odpovídat realitě). Jinak může být vrchol/prohlubeň určen jako 

centroid vrstevnice. Vrcholová vrstevnice je definována jako vrstevnice uvnitř nižší vrstevnice, vrstevnice 

prohlubně pak jako vrstevnice uvnitř vyšší vrstevnice. Pokud není daná vrstevnic uvnitř žádné jiné 

vrstevnice, lze její typ určit na základě průměrné výšky všech bodů, které tato vrstevnice ohraničuje (za 

předpokladu, že je vstupní DMR dostatečně podrobný a že z něj byly generovány tyto vrstevnice). 

Navržená metoda selhává v okrajových oblastech zpracovávaného území, kde vrcholová vrstevnice, 

respektive vrstevnice prohlubně, nemusí být uzavřena, viz obr. 19. Tento problém lze řešit umělým 

uzavřením všech vrstevnic jejich napojením na hraniční polygon zpracovávaného území, ovšem tím by 

došlo k výraznému prodloužení doby výpočtu. Všechny vrstevnice by se totiž staly uzavřenými a u všech 

by se tak muselo testovat, zda obsahují jinou vrstevnici. V těchto případech má proto navrch metoda 

vycházející z rastrové reprezentace, která je však velmi citlivá na konkrétní nastavení parametrů (např. pro 

určení, kdy se má ještě daná část povrchu vyhodnotit jako povrch s nulovým sklonem a tedy jako potenciální 

místo pro kritický bod terénu). Při chybném nastavení pak dochází k lokalizaci příliš velkého počtu 

kritických míst terénu, nebo naopak nejsou nalezeny téměř žádné. 
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Vzhledem k zanedbatelnému množství takových vrcholů na okraji území, které navržená metoda 

vycházející z vrstevnicové reprezentace terénu nedetekuje, byla nakonec zvolena tato metoda bez uzavírání 

vrstevnic. 

5.1.2 Sedla 

Sedla lze lokalizovat jako průsečíky hřbetnic a údolnic. Hřbetnice pak lze najít jako hranice mezi 

jednotlivými povodími. Povodím rozumíme území, ze kterého stéká voda k určitému místu na toku – tzv. 

uzávěrový profil (obvykle nejnižší bod na hranici povodí). Analogicky lze lokalizovat i údolnice pokud 

vycházíme z invertovaného modelu reliéfu (prohlubně se mění ve vrcholy, údolnice v hřbetnice a naopak). 

Jednotlivá povodí lze identifikovat pomocí hydrologických nástrojů ArcGISu. Zde je popsán základní 

postup, jak tyto nástroje fungují. 

Vstupem metody pro hledání sedel je rastrový model reliéfu. Nejprve se každé buňce přiřadí směr 

největšího spádu, který je stanoven na základě rozdílu výšky dané buňky a jejích osmi okolních buněk, 

přičemž v potaz je brána i vzdálenost mezi buňkami – pokud má buňka rozměr 1 m, vzdálenost mezi 

diagonálními buňkami je √2 m, mezi kolmými buňkami 1 m. Výsledná hodnota sklonu je pak přímo úměrná 

rozdílu výšek a nepřímo úměrná vzdálenosti. Celkem tedy může hodnota buňky definovat osm různých 

směrů, viz obr. 20 a. Tento směr definuje nejpravděpodobnější směr odtoku vody z dané buňky.  

Obr. 24: Vrcholové vrstevnice jako nejvnitřnější uzavřené vrstevnice (šedivě) a neuzavřená vrcholová 
vrstevnice na okraji území (červeně) (zdroj: autor) 
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V rastru se však mohou vyskytnout buňky s nedefinovatelným směrem odtoku – buňka je nižší než její 

všechny sousední buňky. Může se jednat o přirozenou depresi, pokud je ale pracováno s podrobnějšími daty, 

často se jedná o chybu vstupních dat. Tyto oblasti je třeba „vyplnit“ před samotnou klasifikací rastru na 

jednotlivá povodí, aby nedocházelo ke klasifikaci chybných povodí (viz obr. 21). Vyplněním rozumíme 

zvyšování nadmořské výšky centrální buňky, dokud není ekvivalentní jedné nebo více sousedních buněk 

(viz obr. 20 b). 

Z validního rastru definující směr odtoku již lze určit jednotlivá povodí jako oblasti buněk, ze kterých 

odtéká voda do konkrétního uzávěrového profilu. Uzávěrové profily se určí jako lokální minima na hranici 

zpracovávaného území. Na závěr je vhodné provést ověření, zda jsou nalezené průsečíky hřbetnic a údolnic 

opravdu sedlovými body. Sedlový bod se musí nalézat v místě lokálního minima hřbetnice a lokálního 

maxima údolnice. Toto lze ověřit zjištěním trendu nadmořské výšky údolnice / hřbetnice v těsné blízkosti 

sedla (výška bodů na údolnici musí mít ve směru od sedla sestupný charakter a výška bodů na hřbetnici 

naopak vzestupný charakter). 

a) b) 

Obr.25: Směr odtoku z buňky (čísla kódují daný směr) (a), a (b) vyplnění bezodtokých oblastí (zdroj: ESRI 
2015) 

Obr. 31: Hřbetnice jako rozhraní mezi povodími; bílou barvou je znázorněno chybně identifikované 
povodí kvůli přítomnosti bezodtoké oblasti (zdroj: vlastní archiv) 
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5.2 Výpočet charakteristik kandidátních bodů 

Charakteristiky kandidátních bodů slouží k ohodnocení všech kritických bodů terénu na základě jejich 

geomorfologických vlastností. Z těchto charakteristik je nakonec určeno celkové skóre všech bodů, pomocí 

něhož mohou být body ze společného území vzájemně porovnány a následně generalizovány. V kapitole 

4.1 byly popsány charakteristiky týkající se vrcholů / prohlubní, které byly použity v pracích jiných autorů. 

Pro účely této práce byly ještě navíc navrhnuty další charakteristiky pro ohodnocení vrcholů (plocha a 

průměrný sklon prominence) a sedel (uzavřenost a relativní výška a hloubka sedla). Není zde uvedena 

charakteristika nadmořské výšky, která však je následně využita při výpočtu celkového skóre kandidátních 

bodů. 

5.2.1 Charakteristiky vrcholů / prohlubní 

Charakteristiky týkající se vrcholů a prohlubní si jsou ekvivalentní, neboť vrcholy lze považovat za inverzní 

prohlubně a naopak. Proto jsou v následujících odstavcích charakteristiky popsány jen z pohledu výpočtu 

pro vrcholy. 

a) Prominence 

Pro výpočet prominence byla navrhnuta vlastní metoda, která počítá prominenci jako rozdíl výšek mezi 

dotazovaným vrcholem a tzv. prominentní vrstevnicí. Prominentní vrstevnice je nejnižší vrstevnice, která 

ohraničuje daný vrchol a žádný vyšší (může tedy ohraničovat nižší vrcholy), viz obr. 22. Nalézt takovou 

vrstevnici lze poměrně efektivně metodou půlení intervalu. V první iteraci výpočtu je interval z jedné strany 

omezen výškou vrcholu a z druhé strany výškou nejnižšího bodu zpracovávaného území. Výška potenciální 

prominentní vrstevnice je určena jako polovina vstupního intervalu. Následně se otestuje se, zda tato 

vrstevnice ohraničuje pouze nižší vrcholy, než je samotný vrchol, jehož prominenci určujeme. Pokud ano, 

určí se nová horní hranice vstupního intervalu na výšku aktuální prominentní vrstevnice. V opačném případě 

se určí nová dolní hranice vstupního intervalu na výšku aktuální prominentní vrstevnice. Tímto způsobem 

probíhá půlení intervalu tak dlouho, než je splněna podmínka prominentní vrstevnice (vrstevnice nesmí 

ohraničovat žádný vyšší vrchol, než vrchol, jehož prominenci určujeme) a zároveň podmínka přesnosti – 

rozdíl posledních dvou výšek prominentní vrstevnice musí být menší než prahová hodnota. 
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Tato metoda může chybně určit prominenci vrcholů v okrajových částech území. Pokud se zde nachází 

spočinek, který je součástí hory s vrcholem mimo zpracovávané území, bude tomuto spočinku přiřazena 

nižší prominentní vrstevnice a tedy větší hodnota prominence, než jakou ve skutečnosti má, viz obr. 22 

vpravo. K odstranění tohoto nedostatku byla navrhnuta metoda lokalizující tzv. vázané extrémy 

v okrajových částech zpracovávaného území. 

Vázaným extrémem se v tomto případě rozumí lokální maximum na hraniční linii zpracovávaného 

území. Všechny takové body lze nalézt porovnáním výšek čtveřic bodů, které vzniknou jako průsečíky 

hraniční linie a vrstevnic. Vázaný extrém se nachází v takovém místě, kde čtveřice bodů (a x x a) splňuje 

podmínku a <= x. Vázané extrémy pak slouží pouze jako pomocné vrcholy ke správnému výpočtu 

prominence. 

Také je nutné podotknout, že prominenci nejvyššího vrcholu zpracovávaného území nelze určit (stejně 

jako následující charakteristiky plocha a průměrný sklon prominence a izolace), neboť jeho mateřská hora 

leží mimo zpracovávané území. Nejvyšší vrchol území by však měl být okótován, proto není nutné znát 

exaktní hodnoty jeho charakteristik a stačí tento vrchol patřičně zvýhodnit při výpočtu celkového skóre 

kandidátních bodů. 

b) Plocha a průměrný sklon prominence 

Plocha a průměrný sklon prominence jsou charakteristiky využívající nalezené prominentní vrstevnice. 

Plocha prominence je ohraničena prominentní vrstevnicí a průměrný sklon prominence je pak průměrným 

sklonem na této ploše.  

c) Relativní výška 

Relativní výška se vypočte jako rozdíl mezi vrcholem a jeho základní vrstevnicí. Základní vrstevnice je 

nejnižší vrstevnice ohraničující pouze daný vrchol. Základní vrstevnici pak lze identifikovat analogickým 

Obr. 32: Plocha prominence jako oblast vymezená prominentní vrstevnicí; vlevo správně, vpravo 
chybně určená prominentní vrstevnice vrcholu na okraji území (vrchol a jeho chybná prominentní 

vrstevnice jsou zvýrazněny červenou barvou) (zdroj: vlastní archiv) 
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způsobem k hledání prominentní vrstevnice – tedy půlením intervalu definovaným výškou vrcholu a 

nejnižším místem zpracovávaného území. 

d) Izolace 

Izolace se vypočte jako nejbližší vzdálenost mezi vrcholem a libovolnou vrstevnicí s výškou tohoto vrcholu. 

5.2.2 Charakteristiky sedel 

a) Uzavřenost sedla 

Uzavřenost sedla vypočteme jako součet rozdílů dvou maxim a minim výškového profilu kružnice se 

středem v tomto sedle a s předem daným poloměrem: 

Us = (max1 - min1) + (max2 - min2) 

Situace je znázorněna na obr. 23. Výškový profil sedlové kružnice byl využit také v aplikaci 

GENCOTES, kde však sloužil pouze k ověření, zda je daný bod sedlem (ve výškovém profilu musí být dvě 

maxima a dvě minima, aby byl bod sedlem). 

K výpočtu uzavřenosti sedla lze využít již nalezených hřbetnic a údolnic. Maxima a minima výškového 

profilu dané kružnice musí ležet právě na hřbetnicích a údolnicích. Maxima pak určíme jako průsečíky 

kružnice a hřbetnic vycházející z daného sedla a minima jako průsečíky kružnice a údolnic vycházejících 

z tohoto sedla. 

b) Relativní výška a hloubka sedla 

Relativní výšku sedla určíme jako součet rozdílů výšky sedla a minimální výšky přiléhajících údolnic: 

Rv = (hs - minu1) + (hs - minu2) 

kde hs  je výška sedla a minu minimální výška odpovídající údolnice. Analogicky určíme relativní hloubku 

sedla jako součet rozdílů maxim přiléhajících hřbetnic a výšky sedla: 

Rh = (maxh1 - hs) + (maxh2 - hs) 

Obr. 33: Kružnice pro výpočet uzavřenosti sedla (vlevo) a její výškový profil (vpravo) (zdroj: Baella, Pla 
2006) 
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Konkrétní hodnoty maxim a minim hřbetnic a údolnic se nemusí nijak odvozovat. Za předpokladu, že 

všechny hřbetnice a údolnice jsou v každém křížení s jinou hřbetnicí či údolnicí rozděleny na jednotlivé 

segmenty, pak jsou minimální výšky přiléhajících údolnic a maximální výšky přiléhajících hřbetnic minimy 

/ maximy těchto segmentů. 

5.3 Výpočet skóre kandidátních bodů 

K pozdějšímu kroku generalizace kandidátních bodů je nezbytné ohodnotit každý bod číslem, jehož hodnota 

je dána souhrnem dílčích charakteristik – toto číslo je skóre daného bodu. Pro jednoduchost byla 

navrhnuta metoda přiřazující každému bodu skóre z intervalu (0, 1), přičemž nejvyšší bod na daném území 

je žádoucí okótovat, proto je zvýhodněn tím způsobem, že jeho skóre je vždy vyšší než 1. Jednotlivé 

charakteristiky podílející se na celkovém skóre kandidátních bodů si však svou významností nejsou 

rovnocenné. Například prominence vrcholu je intuitivně významnějším kritériem než izolace, proto by 

prominence měla mít větší podíl na výsledném skóre. Proto bylo třeba jednotlivým charakteristikám 

hodnotící vrcholy / prohlubně přiřadit patřičné váhy odpovídající jejich významnosti. Charakteristiky 

hodnotící sedla jsou považovány za rovnocenné a pro ně tedy váhy nebylo třeba počítat. 

Z charakteristik zmíněných v předchozí kapitole hodnotící významnost vrcholů / prohlubní byla pro 

stanovení celkového skóre kandidátních bodů vyřazena relativní výška. Relativní výška je totiž zahrnuta 

v charakteristice prominence. Vrcholy, v jejichž nejbližším okolí jsou pouze vyšší vrcholy, mají stejnou 

hodnotu relativní výšky jako prominence (jedná se o dceřiné vrcholy). Naopak vrcholy, v jejichž nejbližším 

okolí jsou pouze nižší vrcholy, mají menší hodnotu relativní výšky než prominence (jedná se o mateřské 

vrcholy). Mateřské vrcholy ale mají být zvýhodněny vůči dceřiným, proto by bylo zbytečné do výsledného 

skóre zahrnout i charakteristiku relativní výšky, která by některým mateřským vrcholům mohla na jejich 

celkovém skóre v konečném důsledku ubrat (vůči jiným dceřiným vrcholům s vyšší hodnotou relativní 

výšky). Navíc by se v mnoha případech relativní výška dublovala s prominencí. 

K prvotnímu stanovení vah byla použita  Saatyho metoda kvantitativního párového srovnání kritérií. 

Jedná se o metodu, která na základě subjektivních informací od uživatele konstruuje odhady vah. Nejprve 

je třeba zkonstruovat matici párových srovnání S = (sij), kde prvky matice sij jsou odhady podílu vah i-tého 

a j-tého kritéria. 

𝑠𝑖𝑗 ≈
𝑣𝑖
𝑣𝑗
;       𝑖, 𝑗 = 1, 2,… , 𝑘 

Pro podíly vah se často využívá stupnice 1, 2, …, 9  a její reciproké hodnoty. Pro tuto stupnici existuje 

i odpovídající verbální stupnice (Korviny 2007): 

 1 – rovnocenná kritéria i a j 

 3 – slabě preferované kritérium i před j 
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 5 – silně preferované kritérium i před j 

 7 – velmi silně preferované kritérium i před j 

 9 – absolutně preferované kritérium i před j 

Hodnoty 2, 4, 6, 8 vyjadřují mezistupně. Pro matici S dále platí: 

 prvky na diagonále sii = 1 

 matice S je reciproční matice, platí tedy: sij = 1 / sji 

 Váhy kritérií z matice S jsou vypočteny jako geometrické průměry každého řádku této matice 

𝑔𝑖 = √∏𝑠𝑖𝑗

𝑘

𝑗=1

;
𝑘

   𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑘 

a jejich následné normalizace, aby součet výsledných vah byl roven jedné 

𝑣𝑖 =
𝑔𝑖

∑ 𝑔𝑖
𝑘
𝑖=1

;    𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑘 

Matice párových srovnání pro jednotlivé charakteristiky byla sestavena na základě testování při použití 

různých hodnot. Snahou bylo nalézt jisté optimum, jehož správnost byla ověřena na základě práce 

profesionálního kartografa / topografa (tedy s využitím Základních map ČR). Výsledek tohoto testování je 

zaznamenán v tabulce 5. Ve sloupci vi jsou uvedeny váhy vypočtené Saatyho metodou. Tyto váhy byly 

následně patřičně zaokrouhleny (s přihlédnutím k výsledkům testování). Z výsledného nastavení vah je 

zřejmé, že největší vliv na skóre kandidátních bodů má prominence. 

  
prominence 

plocha 
prom. 

izolace 
nadm. 
výška 

prům. 
sklon 

gi vi 
upravené 

váhy 

prominence 1 3 4 5 5 3,13 0,47 0,5 

plocha prom.  1/3 1 3 4 4 1,74 0,26 0,2 

izolace  1/4  1/3 1 2 2 0,80 0,12 0,1 

nadm. výška  1/5  1/4  1/2 1 1 0,48 0,07 0,1 

průměrný 
sklon 

 1/5  1/4  1/2 1 1 
0,48 0,07 0,1 

Tab. 5: Matice párových srovnání charakteristik a jejich výsledné váhy (zdroj: autor) 

Známe-li váhy dílčích charakteristik, určíme výsledné skóre kandidátních bodů dle vzorce: 

𝑠𝑗 =∑𝑣𝑖
𝑐ℎ𝑖

𝑐ℎ𝑖_𝑚𝑎𝑥

𝑛

𝑖=1

 

kde sj je skóre j-tého bodu, vi váha i-té charakteristiky, chi hodnota i-té charakteristiky j-tého bodu, chi_max 

maximální hodnota i-té charakteristiky na zpracovávaném území a n počet charakteristik. Výsledná hodnota 
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skóre pak leží v intervalu (0, 1) a lze tak jednotlivé body mezi sebou snadno porovnat. Při hledání 

maximálních hodnot jednotlivých charakteristik nejsou brány v potaz hodnoty nejvyššího vrcholu daného 

území (kromě nadmořské výšky), neboť jak bylo již výše zmíněno, tyto hodnoty nelze přesně určit. Aby byl 

tento bod dostatečně zvýhodněn před ostatními body území, jsou mu při výpočtu skóre přiřazeny hodnoty 

prominence a průměrného sklonu prominence jako 1,5 násobek maximálních hodnot na daném území. Pro 

hodnotu plochy prominence je použita velikost plochy zpracovávaného území a pro hodnotu izolace pak 

délka úhlopříčky tohoto území. Pouze nadmořská výška zůstává nezměněna. 

5.4 Určení typu terénu a ideální hustoty kótovaných bodů 

Pro správné okótování daného území je nutné určit výslednou hustotu kótovaných bodů. To je ovšem velmi 

problematické, neboť hustota kótovaných bodů je závislá na konkrétním uspořádání terénu a nelze definovat 

ideální hustotu kótovaných bodů pro předem daný typ kartografického díla. Existují jistá doporučení, o 

kterých bylo pojednáno v kapitole 2.2. Základní myšlenkou je, že hustota kótovaných bodů na jednotku 

plochy roste s výškovou členitostí terénu a s výstupním měřítkem mapy (čím větší měřítko a čím vyšší 

členitost území, tím vyšší hustota kótovaných bodů). Proto byla navržena metoda, která počítá výslednou 

hustotu kótovaných bodů v závislosti na relativní výškové členitosti zpracovávaného území a na 

požadovaném výstupním měřítku. 

Relativní výšková členitost je definována jako průměrný rozdíl maximální a minimální nadmořské 

výšky uvnitř předem definované masky, která se postupně posouvá nad zpracovávaným územím. Pro účel 

této práce je vhodná čtvercová maska s velikostí hrany 100 m, ačkoliv v geomorfologických analýzách se 

k výpočtu relativní výškové členitosti běžně používá maska o rozměrech 4 x 4 km. Pokud je hrana příliš 

velká, dojde i u poměrně členitého terénu s ne příliš velkými výškovými rozdíly (např. území Hruboskalska) 

k určení relativně nižší výškové členitosti v porovnání s méně členitými územím ale s většími výškovými 

rozdíly (např. území Krkonoš). Pokud je naopak hrana příliš malá, výsledek výpočtu není příliš 

reprezentativní. Velikost hrany 100 m je tak rozumným kompromisem. 

K definování hustoty kótovaných bodů v závislosti na relativní výškové členitosti byla provedena 

analýza rozložení kótovaných bodů na Základní mapě ČR v měřítku 1:10 000. Celkem bylo zanalyzováno 

21 různorodých území České republiky o celkové ploše 900 km2. Výsledky této analýzy neprokázaly 

jednoznačnou závislost mezi hustotou kótovaných bodů a relativní výškovou členitostí. Nicméně oblasti 

s vyšší relativní výškovou členitostí obecně prokazují vyšší hustotu kótovaných bodů, viz obr. 24. Detail 

nárůstu relativní výškové členitosti s výškou s vyznačením trendu je pak na obr. 25, kde chybí vybočující 

skalní oblasti. 



Petr Polášek:5 Vlastní metoda automatizované tvorby a generalizace kótovaných bodů z DMR 44 

 

Ze zaznamenaných hodnot vybočují zejména skalnaté oblasti (oblast Hruboskalska a Prachovských 

skal), kde byla zjištěna více než dvojnásobná hustota kótovaných bodů, než je u jiných oblastí se stejnou 

relativní výškovou členitostí. Naopak relativně nižší hustota kótovaných bodů byla zaznamenána 

v hornatých oblastech typu Krkonoš, Jeseníků, či Šumavy. To je dáno samotným faktem, že skalnaté oblasti 

jsou velmi členité s velkým množstvím vrcholů, zatímco horské oblasti jsou navzdory jejich vysoké hodnotě 

relativní výškové členitosti méně členité s nižším množstvím vrcholů. Pro určení výstupní hustoty 

kótovaných bodů byl z toho důvodu navržen další vstupní parametr „typ terénu“, který umožňuje definovat, 

zda je zpracovávané území skalnatou oblastí a zvýšit tak výslednou hustotu kótovaných bodů na 

dvojnásobek (platí pouze pro výstupní měřítko 1:10 000, v menších měřítkách se již takové navýšení hustoty 

kótovaných bodů neprokázalo). 
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Obr. 35: Graf závislosti hustoty kótovaných bodů na relativní výškové členitosti (pro měřítko 1:10 000) 
(zdroj: autor) 
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Obr. 34: Graf závislosti hustoty kótovaných bodů na relativní výškové členitosti bez skalnatých oblastí 
(pro měřítko 1:10 000); čárkovanou čarou je zobrazena spojnice trendu (zdroj: autor) 



Petr Polášek:5 Vlastní metoda automatizované tvorby a generalizace kótovaných bodů z DMR 45 

Pro výpočet výsledné hustoty kótovaných bodů 𝜌𝑘𝑏 (v bodech na km2) pro výstupní měřítko 1:10 000 

v závislosti na relativní výškové členitosti rvc (v metrech) byla navržena funkce: 

𝜌𝑘𝑏 = {
𝑟𝑣𝑐/20       𝑝𝑟𝑜   𝑟𝑣𝑐 𝜖 ⟨10, 40⟩
2             𝑝𝑟𝑜   𝑟𝑣𝑐 > 40   
0,5           𝑝𝑟𝑜   𝑟𝑣𝑐 < 10     

 

Navíc byl navržen vstupní parametr typ terénu, který v případě skalnatého typu terénu navýší výslednou 

hustotu kótovaných bodů na dvojnásobek. 

Hustota kótovaných bodů pro menší měřítka je určena jako součin hustoty pro měřítko 1:1 0 000 𝜌𝑘𝑏10 

a příslušného koeficientu. Tyto koeficienty byly určeny na základě zjištěného úbytku bodů na mapách ZM 

a na základě doporučení Imhofa (2007): 

𝜌𝑘𝑏 = 

{
 
 

 
 𝜌𝑘𝑏10 ∗ 0,70       𝑝𝑟𝑜   𝑚ěří𝑡𝑘𝑜 1 ∶ 25 0000

𝜌𝑘𝑏10 ∗ 0,40       𝑝𝑟𝑜   𝑚ěří𝑡𝑘𝑜 1 ∶ 50 0000

𝜌𝑘𝑏10 ∗ 0,15       𝑝𝑟𝑜   𝑚ěří𝑡𝑘𝑜 1 ∶ 100 000

𝜌𝑘𝑏10 ∗ 0,03       𝑝𝑟𝑜   𝑚ěří𝑡𝑘𝑜 1 ∶ 200 000

 

Hodnota pro měřítko 1 : 100 000 byla jen odhadnuta, neboť Základní mapa ČR není v tomto měřítku 

zpřístupněna pomocí prohlížecích služeb ČÚZK. 

V tabulce 6 jsou uvedeny konkrétní hodnoty vypočtených hustot kótovaných bodů dle popsaného 

postupu. Pro srovnání je uvedena i tabulka s doporučenými hodnotami dle Imhofa z které je zřejmé, že 

Imhof doporučuje mnohem vyšší hustotu kótovaných bodů, než na jakou můžeme narazit na Základní mapě 

ČR (viz tab. 7). Tento nesoulad lze zdůvodnit odlišným přístupem ke kótování topografických map ve 

Švýcarsku, ze kterých Imhof pravděpodobně vycházel. Především v alpských skalnatých terénech lze 

výškopis těžko znázornit pomocí vrstevnic, proto jsou tyto oblasti doplněny patřičným množstvím 

kótovaných bodů. Takové oblasti u nás však nenajdeme, proto je pro území ČR dostačující mnohem nižší 

hustota kótovaných bodů. Navíc je na ZM 10 možná až zbytečně malý základní interval vrstevnic (2 m) a 

výškopis tak není třeba doplňovat takovým množstvím kótovaných bodů. Na malé výškové intervaly 

vrstevnic upozornil i Čapek (1973, s. 26), který ve své rigorózní práci píše: „Porovnáme-li výškové 

intervaly, doporučované E. Imhofem s intervaly, používanými na československých topografických 

mapách, pozorujeme značný rozdíl. Ukazuje se, jak již před delší dobou správně upozornila O. Kudrnovská 

(1960), že vrstevnice našich topografických map jsou zbytečně husté.“ 

Relativní výšková 
členitost [m] 

Hustota kótovaných bodů [bod / km2] 

1 : 10 000 1 : 25 000 1 : 50 000 1 : 100 000 1 : 200 000 

10 0,50 0,35 0,20 0,08 0,02 

20 1,00 0,70 0,40 0,15 0,03 

40 2,00 1,40 0,80 0,30 0,06 

Tab. 6: Hustota kótovaných bodů dle vlastní metody (zdroj: autor) 
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Typ terénu 
Hustota kótovaných bodů [bod / km2] 

1 : 10 000 1 : 25 000 1 : 50 000 1 : 100 000 1 : 200 000 

rovina 10,00 3,20 1,20 0,30 0,05 

střední 15,00 4,80 1,60 0,40 0,08 

alpský 20,00 6,40 2,00 0,50 0,10 

Tab. 7: Hustota kótovaných bodů dle Imhofa (zdroj: Imhof 2007) 

5.5 Vlastní proces generalizace 

Vlastní proces generalizace má za úkol provést takový výběr kandidátních bodů, který splňuje požadavky 

výsledné hustoty kótovaných bodů a jejich rovnoměrného rozložení na zpracovávaném území. Zároveň by 

ve výsledném výběru měly figurovat body, které jsou objektivně nejvýznamnější. Do procesu generalizace 

můžeme zahrnout již samotnou fázi extrakce kandidátních bodů z DMR, která může zajistit odfiltrování 

nevýznamných kritických bodů terénu. V této fázi lze také vzít ohled na polohopis, neboť není žádoucí 

umisťovat kótované body např. na budovy, vodní plochy apod. Takové oblasti je pak možno považovat za 

„zakázané oblasti“ a v případě nalezení kritického bodu na takovém místě nezařazovat tento bod mezi 

kandidátní body. 

Prvotní odfiltrování zanedbatelných kritických bodů terénu bylo navrženo pro vrcholy / prohlubně, které 

jsou extrahovány z vrstevnicové reprezentace terénu. Pokud jsou vrstevnice generovány z velmi podrobného 

DMR, jakým je v této práci použitý DMR 5G, dochází k vytvoření uzavřených vrstevnic s velmi malý 

obvodem. Vzhledem ke zvolené metodě extrakce vrcholů / prohlubní jako bodů uvnitř uzavřených 

vrstevnic, by byly mezi kandidátní body zařazeny i tyto zanedbatelné terénní tvary, což je nežádoucí. Proto 

první část generalizace spočívá v odstranění všech vrstevnic, které jsou kratší než zadaná mez, viz obr. 26. 

Pro všechna zpracovávaná území stačilo odstranit vrstevnice kratší než 100 m. Vrstevnice těchto rozměrů 

se i do map velkých měřítek zakreslí nečitelně, proto nemá smysl hledat vrcholy či prohlubně na těchto 

místech. 

 I po této úpravě zůstávají v datech uzavřené vrstevnice ohraničující vrchol / prohlubeň s minimální 

prominencí. Jedná se o ty vrstevnice, které nejsou uzavřeny žádnou jinou vrstevnicí, viz obr. 27.Proto dalším 

krokem generalizace je zařazení mezi kandidátní body jen ty vrcholy / prohlubně, které se nalézají uvnitř 

alespoň dvou uzavřených vrstevnic (tato generalizace nemusí být vždy ekvivalentní změně intervalu 

vrstevnic na dvojnásobnou hodnotu, neboť vygenerujeme-li nejprve vrstevnice např. s intervalem 1 m, kde 

se vyskytne samostatná uzavřená vrstevnice o sudé výšce, bude tato uzavřená vrstevnice i mezi vrstevnicemi 

s intervalem 2 m). 
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Následující vlastní proces generalizace musí probíhat zvlášť pro vrcholy, prohlubně a sedla, neboť tyto 

terénní prvky nelze mezi sebou jednoduše vzájemně porovnávat. Vzhledem k způsobu okótování 

Základních map ČR, kde se kótované body v sedlech a prohlubních téměř nevyskytují, byla navrhnuta 

metoda, která nejprve okótuje vrcholy. Sedla a prohlubně jsou pak použity pro doplnění v oblastech s nízkou 

hustotou vrcholů. Pro testování kótování prohlubní navíc území ČR není vhodnou lokalitou. Výrazné 

prohlubně se v rámci ČR vyskytují zejména v Moravském krasu, pro který však nebyla dostupná data. 

Proces generalizace vrcholů je založen na myšlence, že každý vrchol „ovládá“ své okolí. Toto okolí 

(později bude definováno) je navíc rozděleno na dvě části – bližší okolí a širší okolí.  V bližším okolí 

okótovaného vrcholu se nesmí vyskytovat žádný jiný kótovaný bod, protože by se tam s ohledem na 

umístění kóty nevešel (v některých případech by se mohl vejít, ale na úkor čitelnosti mapy). V širším okolí 

je pak všem kandidátním bodů sníženo jejich skóre v závislosti na jejich vzdálenosti od bodu, v jehož okolí 

se vyskytují. Výběr kandidátních bodů (tedy vrcholů) k okótování pak probíhá iterativně, kdy v každé iteraci 

jsou seřazeny kandidátní body dle jejich skóre, prozkoumá se okolí aktuálně nejvýznamnějšího 

kandidátního bodu (centrální bod), náležitě se upraví skóre kandidátních bodů v jeho okolí a následně se 

tento centrální bod odstraní ze seznamu kandidátních bodů a zařadí se mezi body určené k okótování. Tento 

Obr. 37: Polygony z neupravených (vlevo) a upravených (vpravo) vrstevnic (Zdroj: autor) 

Obr. 36: Uzavřené vrstevnice se zanedbatelnou prominencí (červeně – vrstevnice neohraničené žádnou 
jinou vrstevnicí) a s prominencí větší než dvojnásobek intervalu vrstevnic (šedivě) (zdroj: autor) 
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proces probíhá tak dlouho, než dojde k vybrání takového počtu kandidátních bodů k okótování, který zajistí 

požadovanou hustotu kótovaných bodů na daném území. Na závěr může proběhnout kontrola hustoty 

kótovaných bodů v dílčích částech území a v případě příliš nízké hustoty tyto dílčí části zahustit okótováním 

prohlubní / sedel. To za předpokladu, že se zde takové kandidátní body nalézají a že nejsou příliš blízko 

k již umístěným kótovaným bodům. 

K určení velikosti okolí kandidátních bodů se vychází z idealizovaného případu, kdy jsou body 

rovnoměrně rozmístěny na daném území. Je-li např. požadovaná hustota kótovaných bodů 1 bod na km2, 

znamená to, že uprostřed každého čtverce o hraně 1 km má být umístěn právě jeden bod. Minimální 

vzdálenost jakýchkoli dvou bodů je pak 1 km. Tato vzdálenost by měla být maximálním dosahem každého 

bodu (daný bod by neměl snižovat skóre těm bodům, které jsou od něj dál, než je tato ideální vzdálenost). 

Maximální dosah odpovídá zmíněnému širšímu okolí kótovaných bodů a můžeme ho definovat vzorcem: 

𝑑 = √
1

𝜌𝑘𝑏
 

kde d je maximální dosah a 𝜌𝑘𝑏 požadovaná hustota kótovaných bodů. Velikost bližšího okolí lze 

stanovit s ohledem na velikost popisu v daném měřítku tak, aby se nemohl překrývat popis sousedních 

kótovaných bodů. Proto pro velikost bližšího okolí byla navržena hodnota 1/5 velikosti širšího okolí, která 

zajistí dostatečnou čitelnost mapy i pro extrémní případ maximální blízkosti dvou kótovaných bodů na 

mapě, který dle navržené metody může nastat. K tomu dojde na výstupní mapě v měřítku 1:200 000 

s relativní výškovou členitostí alespoň 40 m. Zde by ideální vzdálenost mezi kótovanými body na mapě 

činila 2 cm a minimální vzdálenost tedy 0,4 cm. Tato hodnota přibližně odpovídá velikosti kótovaného bodu 

i s jeho popisem. Otázkou však zůstává, jaký tvar by toto okolí mělo mít. 

Nejjednodušší je definovat toto okolí jako kružnici s poloměrem o velikosti bližšího respektive širšího 

okolí. Kružnice však nijak nerespektuje morfologii terénu. Představíme-li si případ kótovaného bodu 

umístěného na vrchu protáhlého hřebene ve východo-západním směru, mělo by mít okolí tohoto bodu větší 

dosah ve východním a západním směru, než ve směrech k nim kolmým. Tím dojde ke generalizaci zejména 

geomorfologicky souvisejících vrcholů. Okolí respektující geomorfologii terénu by tedy mělo mít tvar 

elipsy, která je protažená ve směru minimálního úbytku nadmořské výšky od vrcholu. K definování takové 

elipsy lze využít Mahalanobisovu vzdálenost. 

Mahalanobisova vzdálenost je jistou deformací obvyklé eukleidovské vzdálenosti. Je to vzdálenost od 

střední hodnoty určená pravděpodobností výskytu. Měříme-li eukleidovskou vzdálenost podél os x a y, 

Mahalanobisovu vzdálenost pak měříme podél stejných os, ovšem každá osa má jiné měřítko, viz obr. 28. 

Měřítko os Mahalanobisovy vzdálenosti je dáno pravděpodobnostním rozložením sledované veličiny. 

Mahalanobisovu vzdálenost D pak spočteme podle vzorce: 

𝐷2 = (𝑥 −𝑚)𝑇𝐶−1(𝑥 − 𝑚) 
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kde x je vektor souřadnic bodu, jehož vzdálenost chceme určit, m je vektor souřadnic střední hodnoty 

sledované veličiny a C kovarianční matice. V našem případě sledujeme rozložení nadmořské výšky v okolí 

kótovaného bodu. Kovarianční matici pak lze určit zjištěním nadmořské výšky v několika bodech v okolí 

středového kótovaného bodu, přičemž hodnoty nadmořské výšky slouží jako váhy těchto vzorků (tedy váhy 

pro dvojice prostorových souřadnic (x, y)). V takovém případě je pravděpodobnost výskytu náhodného bodu 

vyšší v oblastech s vyšší nadmořskou výškou (tím dojde ke zvýšení dosahu kótovaného bodu právě ve směru 

hřbetu, na kterém tento bod leží) a střední hodnota těchto vzorků je právě ve vrcholovém bodě, tedy v místě 

kótovaného bodu, od kterého chceme vzdálenost počítat. Nyní již lze spočítat parametry elipsy a definovat 

tak okolí působnosti kótovaného bodu, které bude korespondovat geomorfologii daného terénu. 

 

Obr. 38: Jednotková kružnice Mahalanobisovy vzdálenosti (zdroj: Rojas 2009) 
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6 IMPLEMENTACE NAVRŽENÉHO POSTUPU 

V této kapitole je popsána implementace navržené metody automatizované tvorby a generalizace 

kótovaných bodů z DMR. Hned v úvodu je nutné podotknout, že nebyly implementovány všechny dílčí 

části navrženého postupu a že vytvořená implementace není vždy nutně tou nejefektivnější cestou vedoucí 

k cíli. Implementace slouží hlavně k ověření funkčnosti navrženého postupu. 

6.1 Použitý software 

Jednotlivé skripty byly psány v programovacím jazyce Python. Jedná se o dynamický objektově orientovaný 

programovací jazyk, který společnost ESRI používá jako skriptovací jazyk pro své produkty. Pomocí jazyka 

Python tak lze díky modulu Arcpy snadno používat všechny geoprocesingové funkce ze sady nástrojů 

ArcToolbox, která jsou součástí desktopové aplikace ArcGIS. Samotný ArcGIS pak byl použit pro grafické 

zobrazení jednotlivých výstupů z implementovaných skriptů. 

6.2 Vstupní data 

Jako vstupní data k testování navrženého procesu byla použita data z DMR 5G. Jedná se o mračno 

nerovnoměrně rozmístěných výškových bodů představující přirozený nebo lidskou činností upravený 

zemský povrch. Střední výšková chyba dosahuje v odkrytém terénu hodnoty 0,18 m a 0,3 m v terénu 

zalesněném. Průměrná hustota bodů je přibližně 1 bod / m2. Model vznikl metodou leteckého laserového 

skenování, kdy je zemský povrch skenován v jednotlivých pásech z průměrné výšky 1200 nebo 1400 m nad 

střední rovinou terénu. Výška jednotlivých bodů na zemském povrchu je pak určena z časového údaje, který 

vyjadřuje dobu mezi vysláním a zpětným přijmutím paprsku (ČÚZK 2012). 

Přesnost a hustota dat DMR 5G je pro automatizovanou tvorbu a generalizaci kótovaných bodů naprosto 

dostačující. V některých případech může být tato přesnost spíše na obtíž, neboť je nutné se patřičně 

vypořádat s velkým množstvím nepatrných terénních tvarů, které model zachycuje a které je vhodné jistým 

způsobem odfiltrovat. 
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Pro účely této práce poskytl ČÚZK celkem 20 listů DMR 5G, které odpovídají kladu listů Státní mapy 

1:5 000 (SM 5). Každý list tak má rozměr 2 x 2,5 km. Listy byly vybrány z celkem 5 různých oblastí ČR: 

Krkonoše, Šumava, Hruboskalsko, České Středohoří a Polabí. 

6.3 Převod vstupních dat na rastr a vrstevnice 

Data DMR 5G byla dodána ve formátu XYZ. Jedná se o textový formát, kdy je každý bod reprezentován 

řádkem o třech sloupcích oddělených mezerou. Sloupce X a Y nesou informaci o poloze bodu 

v souřadnicovém systému S-JTSK a sloupec Z určuje výškovou souřadnici ve výškovém souřadnicovém 

systému Balt – po vyrovnání.  

Body uložené v textovém formátu je nejprve třeba převést do vektorového formátu Shapefile (shp). 

K tomu byla zvolena funkce z nadstavby 3D Analyst ASCII 3D To Feature Class. Vzhledem k velkému 

množství bodů pokrývající každý list SM 5 (řádově miliony bodů) byl parametr definující typ výstupní třídy 

nastaven na hodnotu Multipoint. Toto umožní rychlejší práci s vrstvou jako celkem. Parametr 

avg_point_spacing, na jehož základě se v případě zvoleného výstupního typu Multipoint slučují jednotlivé 

body do skupin, byl nastaven na hodnotu 1 m (jedná se přibližně o průměrnou vzdálenost bodů DMR 5G). 

Z této bodové vrstvy je následně vytvořen TIN a z TINu rastr. K tomu byly opět využity funkce nadstavby 

3D Analyst a to Create TIN a Tin To Raster. Pro určení nadmořské výšky jednotlivých buněk byla zvolena 

lineární interpolace. Velikost výstupních buněk byla nastavena na 1 m, neboť této hodnotě odpovídá 

průměrná hustota vstupních bodů – tedy asi 1 bod / m2 a jako výstupní formát pro uchování hodnot 

nadmořské výšky byl zvolen typ Float umožňující uchovávat desetinná čísla. Tento postup je zapsán 

v samostatných krocích na začátku funkce main. 

Pro tvorbu a úpravu vrstevnic byla vytvořena funkce dmr2contours, která je součástí modulu myUtils. 

Nejprve se z vytvořeného rastru vygenerují vrstevnice pomocí funkce to Contour 3D nadstavby 3D Analyst. 

Výstupní interval vrstevnic byl defaultně nastaven na 1 m, což je dostatečná přesnost pro zachycení všech 

relevantních terénních extrémů. V rámci tvorby vrstevnic bylo přistoupeno k již první fázi generalizace, kdy 

jsou náležitými opatřeními odfiltrovány zanedbatelné terénní tvary. V tomto případě jsou odstraněny 

vrstevnice s délkou menší než prahová hodnota, která je defaultně nastavena na hodnotu 100 m. Délka může 

být nastavena i na vyšší hodnotu, neboť nehrozí, že by v následujícím procesu hledání extrémů nedošlo 

k identifikaci některého z geomorfologicky významnějších vrcholů / prohlubní. Pouze se může zvětšit 

území, ve kterém dochází k lokalizaci přesné polohy tohoto extrému (odstraní-li se např. menší vrcholová 

vrstevnice, zůstane však zachována jiná sousední o 1 m, nebo i více metrů nižší vrstevnice s větším 

obvodem). Tato generalizace má uplatnění zejména v rovinatých územích, kde se vlivem nepatrných 

terénních změn vytváří velké množství krátkých vrstevnic, které nemají žádný význam pro následnou 

lokalizaci extrémů, viz obr. 29. 
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6.4 Hledání kritických bodů terénu 

6.4.1 Vrcholy a prohlubně 

Vrcholy a prohlubně jsou lokalizovány uvnitř nejvnitřnějších uzavřených vrstevnic. Navíc byla zavedena 

podmínka, že tyto vrstevnice musí být uvnitř alespoň jedné jiné vrstevnice. To je opět dílčí částí samotné 

generalizace, kdy dojde k odfiltrování vrcholů / prohlubní s minimální prominencí (v případě 

vygenerovaných vrstevnic s intervalem 1 m dojde k odfiltrování všech vrcholů / prohlubní s prominencí 

menší než 2 m). 

Pro nalezení vrcholových vrstevnic a vrstevnic prohlubní byla vytvořena funkce findClosedPolygons, 

která je součástí modulu extractionUtils. Vstupními parametry funkce jsou vrstevnice,  název výstupní 

vrstvy určené pro ukládání nalezených vrstevnic převedených na polygony a minimální délka vrstevnic 

(parametr, který byl použit i pro generování vrstevnic). Funkce pak probíhá v těchto základních krocích: 

1. Převeď všechny vrstevnice na polygony (funkce Feature To Polygon, polygony vzniknou jen 

z uzavřených vrstevnic, přičemž všechny polygony, vyjma nejvnitřnějších, mají díru, viz obr. 30 

vlevo). Označme tuto vrstvu jako „děravou“. V některých případech se může objevit uzavřená 

smyčka na vrstevnici, která se převede na samostatný polygon. Proto jsou z vytvořených 

polygonů odstraněny ty, jejichž obvod je kratší než zadaný parametr minimální délka vrstevnic). 

2. Z vytvořených polygonů vytvoř novou polygonovou vrstvu, jejíž polygony nemají díry viz, obr. 

30 vpravo (funkce Eliminate Polygon Part). Nejvnitřnější polygony zůstanou nezměněny. 

Označme tuto vrstvu jako „neděravou“. 

3. Zjisti s kolika polygony z „děravé“ vrstvy se protíná každý polygon z „neděravé“ vrstvy.  

Obr. 39: Vygenerované vrstevnice v oblasti Polabí; vlevo bez úprav, vpravo odstraněny vrstevnice kratší 
než prahová hodnota (zde 100 m) (zdroj: autor) 



Petr Polášek:6 Implementace navrženého algoritmu 53 

4. Vyber ty polygony, které se protnuly pouze jednou. Všechny „neděravé“ polygony se totiž 

budou protínat alespoň se dvěma „děravými“ polygony, vyjma nejvnitřnějších polygonů, které 

se protínají pouze se svým duplikátem v „neděravé“ vrstvě. 

5. Z vybraných polygonů vyber pouze ty, které obklopuje alespoň jeden sousední polygon. Tím 

dojde k zamezení extrakce těch vrcholů / prohlubní, jejichž prominence je nižší než 2 m (při 

intervalu vrstevnic 1 m). 

6. Procházej vybrané polygony (tedy ty nejvnitřnější, které jsou uvnitř alespoň jednoho jiného 

polygonu) a zjisti nadmořskou výšku vrstevnice, se kterou se aktuální polygon protíná.  

a. Je-li tato vrstevnice vyšší než nižší ze dvou vrstevnic, se kterými se protíná obklopující 

„děravý“ polygon, ulož aktuální polygon do výstupní polygonové vrstvy jako vrcholový 

polygon. 

b. Je-li výška této vrstevnice shodná s výškou nižší ze dvou vrstevnic, se kterými se protíná 

obklopující „děravý“ polygon, ulož aktuální polygon do výstupní polygonové vrstvy 

jako polygon typu prohlubně. 

Výstupem popsaného algoritmu jsou polygony (ve vlastním skriptu pojmenované jako 

closed_polygons), které jsou podkladem pro přesnou lokalizaci vrcholů a prohlubní (viz obr. 31). Každý 

polygon přitom nese informaci, zda se jedná o vrchol či prohlubeň. Pro přesnou lokalizaci prohlubní / 

vrcholů byla vytvořena funkce findExtremesInPoly, která je součástí modulu extractionUtils. Funkce 

nejprve vybere všechny body zdrojového DMR 5G, které jsou uvnitř aktuálního polygonu. Vzhledem 

k uložení této bodové vrstvy jako typ Multipart, je nutné nejprve vyříznout část bodové vrstvy uvnitř 

polygonu funkcí Clip a následně výřez těchto bodů převést na Singlepart (funkce Multipart To Singlepart). 

Díky tomu je pak možné číst konkrétní výšky a geometrii jednotlivých bodů. Pokud je na vstupu polygon 

typu vrchol, určí se konkrétní poloha vrcholu jako poloha bodu s maximální výškou. V případě prohlubně 

Obr. 40: Uzavřené vrstevnice převedené na polygony (šedivě). Vlevo je modrou barvou zvýrazněn 
nejvnitřnější polygon bez díry, červenou barvou pak jeden z dílčích polygonů s dírou. Vpravo je ten 

stejný polygon převeden na polygon bez díry. (zdroj: autor) 
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se jedná o bod s minimální výškou. Výstupem algoritmu jsou pak dvě bodové vrstvy „peaks“ a 

„depressions“, které nesou informaci o poloze a nadmořské výšce nalezených vrcholů / prohlubní. 

6.4.2 Sedla 

Sedla jsou lokalizována jako průsečíky hřbetnic a údolnic, k jejichž identifikaci bylo využito nástrojů ze 

sady Hydrology Tools, které jsou součástí nadstavby Spatial Analyst. Tyto nástroje umožňují klasifikovat 

buňky rastru na základě jejich příslušnosti k patřičnému povodí. Hranice povodí pak lze považovat za 

hřbetnice, respektive údolnice při klasifikaci invertovaného rastru. 

K lokalizování sedel byla vytvořena funkce findSaddles, která je součástí modulu extractionUtils. 

Vstupem je rastr, nalezené vrcholy a uzavřené polygony (closed_polygons) z předcházejícího hledání 

vrcholů a prohlubní. Pro nalezení hřbetnic je nejprve nutné „vyplnit“ vstupní rastr. K tomu byla využita 

funkce Fill, jejíž volitelný parametr z_limit určuje maximální hloubku prohlubní, které se mají odstranit. 

Ten byl defaultně nastaven na hodnotu 2 m, což odpovídá podrobnosti extrakce vrcholů a prohlubní. 

Z vyplněného rastru je již možné vytvořit rastr směru odtoku (funkce Flow Direction), který je vstupem 

funkce pro klasifikaci rastru na jednotlivá povodí (funkce Basin). K převedení tohoto rastru na liniové prvky 

byla využita kombinace funkcí Raster To Polygon a Polygon To Line. Tyto linie jsou hřbetnicemi. 

Analogickým způsobem byl implementován postup extrakce údolnic, který se liší pouze ve vstupním rastru.  

Ten musí být vytvořen jako invertní vyplněného vstupního rastru. Na závěr je provedena kontrola 

nalezených hřbetnic, které by měly procházet vrcholy. Vzhledem k rozdílnému postupu při extrakci vrcholů 

(z vrstevnicové reprezentace) a hřbetnic (z rastrové reprezentace) však vrcholy neleží vždy přesně na 

hřbetnicích. Proto k této kontrole byly použity uzavřené polygony, které definují širší oblast výskytu 

vrcholů. Výstupem jsou pak tedy ty hřbetnice, které se protínají s některým z uzavřených polygonů. 

Analogickou kontrolu údolnic nelze provést, neboť v údolí se nemusí vyskytovat prohlubně (na všech 

Obr. 41: Vrcholové polygony (modře) a polygony prohlubní (červeně) na území Středohoří; vrstevnice 
jsou vykresleny s intervalem 5 m (zdroj: autor) 
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hřbetnicích se v dané oblasti sice také nemusí vyskytovat vrchol, ale v naprosté většině tomu tak je). 

Výsledek tohoto postupu je patrný na obr. 32. 

Popsaná metoda trpí několika nedostatky. Tato metoda nemusí vždy identifikovat všechny výrazné 

hřbety, neboť ne všechny hřbety leží v daném území na rozhraní dvou různých povodí. Tento nedostatek by 

bylo možné odstranit zpracováním území po menších částech (přičemž jednotlivé části by musely být menší 

než šířka / délka nejmenšího hřbetu, aby jeho oba svahy ležely v různých povodích), nicméně toto nebylo 

implementováno. Další nedostatek tkví v identifikování velkého množství údolnic v okrajových částech 

území. To je dáno samotnou metodou použité funkce Basin, která identifikuje uzávěrové profily 

jednotlivých povodí jako minima na hranici zpracovávaného území. Tím pádem dochází k identifikaci 

velkého množství falešných sedel právě na okrajích území. Většinu takových sedel však lze jednoduše 

odstranit oříznutím okrajových částí. Proto na závěr extrakce sedel jsou odstraněna ta sedla, která leží do 10 

m od hranice území (u takových bodů nelze získat dostatek informací o průběhu reliéfu v jejich okolí a nelze 

tak vždy snadno určit, zda je daný bod sedlovým).  

Jak bylo popsáno již v návrhu, pro všechna nalezená sedla by mělo dojít k ověření, zda leží v lokálním 

minimu hřbetnice a lokálním maximu údolnice (ne vždy jsou totiž nalezené průsečíky sedlovým bodem, jak 

je patrné z obr. 34 vlevo). Za tím účelem byla vytvořena funkce checkSaddles, která je součástí modulu 

extractionUtils. Funkce zkoumá průběh výšky hřbetnic a údolnic přiléhajících k sedlovým bodům. Před 

samotným zpracováním je nutné všechny hřbetnice rozdělit na jednotlivé segmenty ve vrcholových bodech 

(opět s tolerancí jako při výběru hřbetnic, které procházejí vrcholovým bodem, danou uzavřenými 

polygony). Bez tohoto rozdělení by mohlo dojít k analýze průběhu hřbetnice i za vrcholem přiléhajícím 

k danému sedlu. U údolnic k tomuto problému nedochází, neboť ty jsou vždy rozděleny na jednotlivých 

kříženích s přiléhajícím údolnicemi. V prvním kroku ověření sedlového bodu je vybrán segment hřbetnice 

a údolnice procházející tímto bodem. Následně jsou oba segmenty rozděleny sedlovým bodem a zahuštěny 

Obr. 42: Extrakce sedel (zeleně) jako průsečíků údolnic (červeně) a hřbetnic (modře); vlevo celé 
zpracovávané území Šumavy, vpravo výřez (zdroj: autor) 
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body po 10 m. V těchto bodech jsou zjišťovány nadmořské výšky ze vstupního rastru a zjištěné výšky jsou 

pro každý přiléhající segment načítány do pole ve směru od sedla. Zjištěné výšky jsou pak proloženy 

přímkou metodou nejmenších čtverců a na základě zjištěného koeficientu směrnice přímky se určí, zda 

sousední segmenty hřbetnic směrem od sedla stoupají (koeficient směrnice je větší než nula) a sousední 

segmenty údolnic směrem od sedla klesají (koeficient směrnice je menší než nula). Pokud tomu tak je, je 

atribut „check“ daného sedla nastaven na hodnotu 1, v opačném případě na hodnotu 0. Ve výstupní bodové 

vrstvě sedel tak lze jednoduše vybrat ta sedla, která prošla kontrolou a lze je považovat za sedlové body. 

Implementovaná metoda hledání sedel prokazuje dobré výsledky v členitých oblastech, kde pouze 

dochází k vynechání některých sedlových bodů ležících na hřbetech nerozdělující dané území na různá 

povodí. V rovinatých oblastech typu Polabí naopak dochází k lokalizování velkého množství falešných 

sedel, která však lze pomocí implementovaného ověření sedel poměrně dobře eliminovat. 

6.5 Výpočet charakteristik kandidátních bodů 

V kapitole 5.2 byl popsán návrh pro výpočet charakteristik jak pro vrcholy / prohlubně, tak i pro sedla. 

Vzhledem k ne zcela ideálnímu výsledku implementovaného postupu extrakce sedel bylo upuštěno od 

implementace výpočtu jejich charakteristik. Hlavní potíž tkví ve spletité síti hřbetnic a údolnic, která je 

vytvořena během procesu lokalizování sedel (jak je patrné z obr. 34). Z této sítě tak nelze jednoduše určit, 

které vrcholy leží na dané hřbetnici procházející sedlem, neboť ta často bývá rozdělena jinými chybnými 

úseky hřbetnic. Proto jsou v této kapitole popsány implementované metody výpočtu charakteristik pouze 

pro vrcholy / prohlubně. Vzhledem k ekvivalentnímu postupu výpočtu charakteristik pro vrcholy a 

prohlubně je popsána implementace jen z pohledu vrcholů (rozdíl je jen ve vstupním rastru, který v případě 

prohlubní musí být invertován). 

V kapitole 5.2.1 byla navíc zmíněna charakteristika vrcholů relativní výška, která byla nakonec 

z hodnocení celkového skóre kandidátních bodů vynechána a není zde tak popsána implementace jejího 

výpočtu (ta by však byla až na drobné změny shodná s výpočtem prominence). Relativní výška je totiž 

zahrnuta již v charakteristice prominence. Vrcholy, v jejichž nejbližším okolí jsou pouze vyšší vrcholy, mají 

stejnou hodnotu relativní výšky jako prominence (jedná se o dceřiné vrcholy). Naopak vrcholy, v jejichž 

nejbližším okolí jsou pouze nižší vrcholy, mají menší hodnotu relativní výšky než prominence (jedná se o 

mateřské vrcholy). Mateřské vrcholy ale mají být zvýhodněny vůči dceřiným, proto by bylo zbytečné do 

výsledného skóre zahrnout i charakteristiku relativní výšky, která by některým mateřským vrcholům mohla 

na jejich celkovém skóre v konečném důsledku ubrat (vůči jiným dceřiným vrcholům s vyšší hodnotou 

relativní výšky). 
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6.5.1 Prominence 

Jak bylo popsáno v kapitole 5.2.1, před vlastním výpočtem prominence musí být nejprve lokalizovány 

vázané extrémy, které nahrazují vrcholy ležící mimo zpracovávané území. Ty mohou být zásadní pro 

správný výpočet prominence. 

K nalezení vázaných extrémů byla vytvořena funkce constrainedExtremes, která je součástí modulu 

extractionUtils. Tato funkce nejprve lokalizuje průsečíky vrstevnic a hraniční linie území. Pro účely funkce 

jsou vygenerovány vlastní vrstevnice s intervalem větším, než je interval vrstevnic pro lokalizování vrcholů 

a prohlubní (interval je vstupním parametrem funkce a defaultně je nastaven na hodnotu 10 m). Větší 

interval vrstevnic urychlí celý proces a odfiltruje zanedbatelná maxima. Vázané extrémy jsou hledány 

postupně pro všechny čtyři hrany území, kdy nejprve dojde k seřazení všech průsečíků vrstevnic s aktuální 

hranou podle jejich vzdálenosti od počátku hrany. Následně jsou porovnávány výšky všech čtveřic 

sousedních bodů a ověřuje se, zda splňují podmínku lokálního maxima: jedná se o takovou čtveřici bodů (a 

x x a), kde a <= x. Pokud je podmínka splněna, je vytvořen nový vázaný extrém. Jeho souřadnice jsou 

určeny jako aritmetických průměr souřadnic dvou vnitřních bodů z porovnávané čtveřice a je posunut 

směrem dovnitř zpracovávaného území. Díky tomu ho je možné následně lokalizovat uvnitř 

zpracovávaného území během výpočtu prominence. 

Pro vlastní metodu výpočtu prominence byla vytvořena funkce s názvem prominence, která je součástí 

modulu characteristicsUtils. Vstupními parametry jsou: rastr, vrcholy, vázané extrémy, přesnost, minimální 

délka vrstevnice (tato hodnota je shodná s hodnotou použitou při generování vrstevnic pro extrakci vrcholů 

/ prohlubní – defaultně tedy 100 m) a maximální počet iterací. Nejprve je vybrán nejvyšší vrchol 

zpracovávaného území, jehož prominenci nelze určit, a atribut prominence tohoto vrcholu je nastaven na 

hodnotu -10 (indikuje, že se jedná o nejvyšší vrchol). Následně jsou procházeny všechny zbývající vrcholy 

a iterativně půlením intervalu se hledá výška jejich prominentní vrstevnice. V první iteraci je interval z jedné 

strany omezen výškou vrcholu a z druhé strany výškou nejnižšího bodu zpracovávaného území. Výška 

potenciální prominentní vrstevnice je určena jako polovina vstupního intervalu a ze vstupního rastru se 

vygenerují vrstevnice o této výšce. Z nich je nutné odstranit vrstevnice kratší než hodnota vstupního 

parametru minimální délka vrstevnice. Může totiž dojít k vygenerování malých vrstevnic, které neohraničují 

žádný vrchol a nelze je použít k výpočtu prominence. Poté dojde k vybrání nejbližší vrstevnice od 

zpracovávaného vrcholu a zkusí se převést na polygon. Polygon vznikne jen v případě, že byla vybrána 

uzavřená vrstevnice, jinak je třeba vrstevnici sloučit s hraniční linií vstupního rastru a nově vzniklou 

liniovou vrstvu převést na polygonovou vrstvu. V tomto případě vždy vzniknou alespoň dva polygony 

(vrstevnice buď jen protíná hranici území ve dvou bodech a rozděluje tak území na dva polygony, nebo se 

může kroutit kolem hranice území a protínat ji ve více než dvou bodech), proto se vybere ten, uvnitř něhož 

se nachází zpracovávaný vrchol (prominentní vrstevnice musí ohraničovat vrchol, jehož prominenci 

určujeme). Tento polygon je aktuálním prominentním polygonem. Pokud je uvnitř polygonu alespoň jeden 

vyšší vrchol nebo vázaný extrém, není pro aktuální prominentní polygon splněna podmínka prominence 

(musí ohraničovat zpracovávaný vrchol a žádný jiný vyšší). Výška prominentní vrstevnice proto nutně musí 
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být výš. Nová výška potenciální prominentní vrstevnice se potom určí jako průměr aktuální prominentní 

výšky a maximální možné výšky prominentní vrstevnice (v první iteraci se jedná o výšku zpracovávaného 

vrcholu). Hodnota aktuální výšky prominentní vrstevnice je uchována jako minimální možná výška 

prominentní vrstevnice. Pokud naopak uvnitř aktuálního prominentního polygonu není žádný vyšší vrchol 

ani vázaný extrém, určí se nová výška prominentní vrstevnice jako průměr minimální možné výšky 

prominentní vrstevnice (v první iteraci se jedná o minimální výšku vstupního rastru) a aktuální výšky 

prominentní vrstevnice. Výška prominentní vrstevnice v tomto případě musí být nutně nižší než aktuální 

výška prominentní vrstevnice, proto je aktuální výška prominentní vrstevnice uchována jako maximální 

možná výška prominentní vrstevnice. Postup výpočtu prominence je patrný z obr. 33, kde je zobrazena 

posloupnost vytvářených dílčích prominentních polygonů. 

Popsaný proces probíhá tak dlouho, dokud není splněna podmínka požadované přesnosti a zároveň 

podmínka, že prominentní polygon neobsahuje žádný vyšší vrchol / vázaný extrém než zpracovávaný 

vrchol. Přesnost se určuje jako rozdíl mezi aktuální prominentní výškou a předchozí prominentní výškou a 

je defaultně nastavena na hodnotu 1 m. Někdy však může dojít k chybě a nemusí dojít ke splnění ukončující 

podmínky. Proto byl zaveden parametr maximální počet iterací (defaultně nastavený na hodnotu 20), který 

zajistí včasné ukončení iterace. 

Pokud dojde k úspěšnému nalezení prominentní vrstevnice (počet proběhlých iterací je menší než 

zadaný maximální počet), určí se příslušnému vrcholu i zbývající dvě charakteristiky týkající se prominence 

– plocha prominentního území a průměrný sklon prominentního území. Tyto hodnoty jsou vypočteny 

z území rastru, které ohraničuje prominentní vrstevnice. Pokud v průběhu výpočtu prominence došlo k 

překročení limitu iterací, je všem jmenovaným charakteristikám přiřazena hodnota -1. 
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6.5.2 Izolace 

Pro tuto charakteristiku byla vytvořena funkce isolation, která je součástí modulu characteristicsUtils. 

Funkce nejprve vygeneruje vrstevnice ze vstupního rastru, jejichž nadmořská výška se od zpracovávaného 

vrcholu liší o hodnotu vstupního parametru dH (velikost tohoto parametru je defaultně nastavena na hodnotu 

1 m, která odpovídá přesnosti, s jakou se určuje prominence). Z vygenerovaných vrstevnic se následně 

vybere nejbližší vrstevnice od zpracovávaného vrcholu a pomocí funkce Generate Near Table z nadstavby 

3D Analyst dojde k určení nejkratší vzdálenosti k dané vrstevnici. Pokud již v prvním kroku nedošlo 

k vygenerování žádné vyšší vrstevnice a jedná se o nejvyšší vrchol zpracovávaného území, je tomuto 

vrcholu přiřazena délka úhlopříčky zpracovávaného území (jeho izolace tak je vždy větší než libovolného 

jiného vrcholu a je tak dostatečně zvýhodněn). 

6.6 Výpočet skóre kandidátních bodů 

Pro výpočet celkového skóre byla vytvořena funkce calcScore, která je součástí modulu generalisationUtils. 

Tato funkce počítá skóre bodů dle vzorce uvedeného v kapitole 5.3. Nejprve je tedy nutné najít maximální 

hodnoty dílčích charakteristik na daném území. Následně se procházejí všechny vrcholy a na základě hodnot 

Obr. 43: Průběh výpočtu prominence půlením intervalu od prvního potenciálního prominentního 
polygonu (1) až po poslední správný prominentní polygon (4). Třetí polygon není vybarven, pouze je 
červeně zvýrazněna jeho hranice (ta je tvořena částí vrstevnice a hranicí území). Zeleně je zvýrazněn 
vrchol, jehož prominence je počítána, červeně ostatní vrcholy a černě vázané extrémy (zdroj: autor) 
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dílčích charakteristik uložených v atributové tabulce této vrstvy je vypočteno celkové skóre kandidátních 

bodů, které je zapsáno do atributu score. Pokud má některý z bodů v atributové tabulce u dané 

charakteristiky hodnotu -1, znamená to, že danou charakteristiku se v přecházejících výpočtech nepodařilo 

určit. Proto je takovým bodům nastaveno celkové skóre na hodnotu -1 a jsou tak vyřazeny z výběru 

kandidátních bodů a možnosti jejich použití jako kótovaných bodů. Naopak hodnota atributu dílčí 

charakteristiky -10 znamená, že se jedná o nejvyšší vrchol území a daná charakteristika nemohla být 

vypočtena. Pokud se jedná o prominenci nebo průměrný sklon prominence, je nejvyššímu vrcholu přiřazen 

1,5 násobek maximální hodnoty dané charakteristiky na zpracovávaném území. Jedná-li se o plochu 

prominence, hodnota se určí jako plocha zpracovávaného území. V případě izolace je to délka úhlopříčky 

území. Tento postup zajistí, že nejvyšší vrchol je vždy dostatečně zvýhodněn před ostatními vrcholy. 

6.7 Vlastní proces generalizace 

Pro vlastní proces generalizace byla vytvořena funkce generalizePeaks, která je součástí modulu 

generalizationUtils.   Nejprve je vypočtena relativní výšková členitost a plocha zpracovávaného území, na 

základě kterých se určí ideální hustota a ideální počet kótovaných bodů pro dané měřítko. Pro jednoduchost 

generalizuje tato funkce kandidátní body postupně pro měřítka 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1: 100 000 a 

1: 200 000 (tedy pro měřítka, ve kterých jsou vyhotovovány mapy ZM ČR), přičemž kótované body menších 

měřítek musí být mezi kótovanými body větších měřítek (je-li na mapě v měřítku 1: 200 000 okótován jistý 

vrchol, pak tento vrchol musí být okótován i na mapě v měřítku 1: 10 000). Proto se v prvním cyklu funkce 

generalizují body pro největší měřítko 1:10 000 a postupuje se k menším měřítkům. 

Vlastní generalizace pro dané měřítko probíhá iterativně. Na začátku každé iterace jsou kandidátní body 

seřazeny sestupně dle jejich skóre a vybere se bod, který je první v pořadí, označme ho centrálním bodem. 

V první iteraci je tedy centrálním bodem nejvyšší bod daného území (bod s nejvyšší hodnotou skóre) a je 

prozkoumáno jeho širší a bližší okolí. Širší okolí je určeno jako kružnice o poloměru velikosti ideální 

vzdálenosti mezi kótovanými body (ta je vypočtena z hodnoty ideální hustoty kótovaných bodů, jak bylo 

popsáno v kapitole 5.5) a bližší okolí je dáno kružnicí s velikostí poloměru 1/5 širšího okolí. Je-li v širším 

okolí kandidátní bod, který ještě nebyl zpracován (nebyl vybrán jako centrální bod), je tomuto bodu patřičně 

sníženo skóre. Míra snížení lineárně roste v závislosti na vzdálenosti od centrálního bodu tak, že na hranici 

mezi bližším a širším okolí dochází k maximálnímu snížení a na vnější hranici širšího okolí nedochází 

k žádnému snížení. Maximální snížení znamená, že skóre daného bodu vynásobíme nulou, při minimálním 

snížení je skóre bodu vynásobeno hodnotou 1. Body, které jsou uvnitř bližšího okolí, jsou vyřazeny 

z kandidátních bodů (jejich skóre je nastaveno na hodnotu 0). Aktuální centrální bod je označen jako 

zpracovaný a hodnota jeho atributu ZMType je zvýšena o 1 (tento atribut slouží k uložení informace, 

v kterých měřítkách má být daný kandidátní bod použit jako kótovaný bod, viz níže). V následující iteraci 

jsou všechny nezpracované body opět seřazeny dle jejich aktuálního skóre, a zkoumá se okolí aktuálního 

nejvýznamnějšího bodu. Celkový počet iterací je dán buď ideálním počtem kótovaných bodů pro dané 
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měřítko, nebo počtem kandidátních bodů (v případě, že jich bylo na daném území nalezeno méně, než je 

ideální počet kótovaných bodů). 

Výstup procesu generalizace je zaznamenán v atributu ZMType vrstvy vrcholů, jehož hodnoty 0, 1, … , 5 

mají následující význam: 

 0 – bod není určen k okótování 

 1 – bod určený k okótování v měřítku 1:10 000 

 2 – bod určený k okótování v měřítku 1:25 000 a ve všech předchozích větších měřítkách 

 3 – bod určený k okótování v měřítku 1:50 000 a ve všech předchozích větších měřítkách 

 4 – bod určený k okótování v měřítku 1:100 000 a ve všech předchozích větších měřítkách 

 5 – bod určený k okótování v měřítku 1:200 000 a ve všech předchozích větších měřítkách 

6.8 Základní struktura implementovaného skriptu 

Vzhledem k velkému množství funkcí, které byly v rámci implementace vytvořeny, jsou jednotlivé funkce 

tematicky rozděleny podle jejich účelu do samostatných modulů. Základním modulem je modul main, ze 

kterého jsou postupně volány funkce z ostatních modulů. Mezi ně patří extractionUtils (obsahuje funkce 

pro extrakci kritických bodů terénu), characteristicsUtils (obsahuje funkce pro výpočet jednotlivých 

charakteristik), generalisationUtils (obsahuje funkce pro výpočet skóre kandidátních bodů a jejich 

generalizaci) a myUtils (obsahuje všechny ostatní pomocné funkce). Povinnými parametry funkce main 

v hlavním modulu main, která spouští celý proces automatizované tvorby a generalizace kótovaných bodů 

z DMR, jsou: input_dmr (pole názvů jednotlivých souborů DMR 5G ve formátu XYZ – musí se jednat o 

sousední listy) a output_folder (název složky pro výstupní data). Volitelnými parametry jsou: 

contour_interval (interval s jakým se mají generovat vrstevnice, defaultně nastaven na hodnotu 1 m), 

min_contour_length (minimální délka vrstevnic, které budou vytvořeny a použijí se k hledání vrcholů a 

prohlbní, defaultně nastavena na hodnotu 100 m) raster_cell_size (velikost buňky generovaného rastru, 

defaultně nastavena na hodnotu 1 m), rocks (parametr typu boolean, určuje, zda je zpracovávané území 

skalnatou oblastí, defaultně nastaven na hodnotu False), avg_point_spacing (průměrná vzdálenost bodů 

vstupního DMR, defaultně nastavena na hodnotu 1 m) a sr_code (kód souřadnicového systému ve kterém 

se zapisují všechny generované prvky, defaultně nastaven na hodnotu 5514 – odpovídá S-JTSK). 
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6.9 Testování implementovaného skriptu 

Testování implementovaného skriptu proběhlo na datech DMR 5G z pěti různých lokalit ČR. Jak bylo 

popsáno výše, skript má několik vstupních parametrů, které mohou být nastaveny v mnoha variantách. 

Základní nastavení těchto parametrů, které je i nastavením skriptu na přiloženém CD, bylo popsáno výše a 

na většině testovaných lokalit dosahuje ucházejících výsledků. 

V této kapitole je uveden souhrn výsledků pro testované lokality, přičemž u každé lokality je uvedena 

tabulka s počty kótovaných bodů umístěných na dané lokalitě: ve sloupci ZM je počet kótovaných bodů 

zjištěných na Základní mapě ČR daného měřítka, ve sloupci skript jsou počty bodů navržených algoritmem 

pro dané měřítko a ve sloupci shoda je počet případů, ve kterých se skript shodl s umístěním kótovaných 

bodů na ZM v daném měřítku. Navíc byl přidán sloupce míra shody, ve kterém jsou procentuální hodnoty 

shody mezi množinou kótovaných bodů navržených algoritmem a množinou kótovaných bodů na mapách 

ZM. Hodnota této charakteristiky je určena jako podíl počtu bodů v průniku obou množin ku počtu bodů ve 

sjednocení těchto množin. Výsledky hodnocení nejsou uvedeny pro měřítko 1:100 000, neboť ZM 100 není 

poskytována prostřednictvím WMS služby ČÚZK. 

Ke každé lokalitě je také přiložen obrázek, který náležitě dokumentuje výsledek okótování testovaného 

skriptu pro výstupní měřítko 1:10 000. Kótované body typu shoda jsou znázorněny zeleně, kótované body 

navržené algoritmem, které nejsou na ZM, jsou znázorněny modře a kótované body zjištěné na ZM a 

nenavržené algoritmem červeně. 
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6.9.1 Polabí 

Pro lokalitu Polabí byly k dispozici data o rozloze dvou listů SM 5 (10 km2) u obce Hradišťko v okrese 

Nymburk. Tato lokalita má velmi nízkou relativní výškovou členitost, 2 m/ha, proto zde byla očekávána i 

nízká hustota kótovaných bodů. Výsledek skriptu s defaultním nastavením zde dává vcelku dobré výsledky 

s průměrnou mírou shody 46 %, viz tab. 8. 

Na obr. 34 je zobrazena pouze jižní polovina celého území, kde se nachází všechny kótované body ze 

ZM a tři z pěti kótovaných bodů navržených algoritmem. Algoritmus zde neokótoval vrchol v jihozápadní 

části území, který je okótován na ZM, z důvodu jeho relativně nižší prominence. Ač to není z obrázku zcela 

zřejmé kvůli hustě vykresleným vrstevnicím, navržený kótovaný bod v severovýchodní části území má 

přibližně dvakrát vyšší prominenci, proto byl algoritmem vybrán k okótování. 

 

Měřítko ZM Skript Shoda Míra shody 

1:10 000 3 5 2 33 % 

1:25 000 2 3 1 25 % 

1:50 000 3 2 1 25 % 

1:200 000 0 0 0 100 % 

Tab. 8: Výsledek okótování lokality Polabí (zdroj: autor) 

Obr. 44: Okótování lokality Polabí (jižní část) pro výstupní měřítko 1:10 000, interval 
vykreslených vrstevnic je 1 m (zdroj:autor) 
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6.9.2 České středohoří 

Pro lokalitu Českého středohoří byly k dispozici data o rozloze šesti listů SM 5 (30 km2) v okolí vrcholu 

Milešovky. Oblast je poměrně členitá, s relativní výškovou členitostí 24 m/ha, a s velkým množstvím 

vrcholů. Výsledky skriptu s defaultním nastavením se ve většině případů shodují s okótováním na ZM, 

průměrná míra shody je 61 %, viz tab. 9.  

Na obr. 35 je zobrazeno okótování severní části zpracovávaného území. Rozdíly mezi výstupem 

algoritmu a okótováním na ZM jsou především v blízkosti dvou podobně významných vrcholů, kdy 

algoritmus ve většině případů okótuje ten „významnější“ (zpravidla se jedná o vyšší bod z dvojice, neboť 

má větší prominenci a tím pádem i vyšší hodnotu skóre). 

 

 

Měřítko ZM Skript Shoda Míra shody 

1:10 000 46 36 27 49 % 

1:25 000 41 25 18 38 % 

1:50 000 13 14 10 59 % 

1:200 000 1 1 1 100 % 

Tab. 9: Výsledek okótování lokality Českého středohoří (zdroj: autor) 

Obr. 45: Okótování lokality České středohoří (severní část) pro výstupní měřítko 1:10 000; 
interval vykreslených vrstevnic je 5 m (zdroj:autor) 
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 6.9.3 Šumava 

Pro lokalitu Šumava byly k dispozici data o rozloze čtyř listů SM 5 (20 km2) u obce Dobrá voda v národním 

parku Šumava. Tato lokalita je charakterizována střední hodnotou relativní výškové členitosti 16 m/ha a 

poměrně velkým množství vrcholů. Algoritmus na této lokalitě prokazuje dobré výsledky při defaultním 

nastavení parametrů s průměrnou mírou shody 64 %, viz tab. 10. 

Z obr. 36 (který zobrazuje celou zpracovávanou lokalitu Šumavy) jsou patrné rozdíly v okótování 

algoritmem od okótování na ZM zejména u dvojvrcholů. Na ZM 10 je ve většině případů okótován i nižší 

z dvojice dvojvrcholu, zatímco navržený algoritmus okótuje pouze vyšší vrchol. To je dáno především 

blízkostí obou vrcholů (kdy významnější z dvojice vrcholů sníží skóre nižšího vrcholu) a významným 

rozdílu v charakteristice prominence této dvojice (prominence nižšího z dvojice je pouze hodnota rozdílu 

mezi výškou tohoto vrcholu a výškou sedla mezi těmito vrcholy, zatímco prominence vyššího vrcholu může 

být dána rozdílem výšky tohoto vrcholu a výšky bodu až na samotném úpatí dvojvrcholu). 

 

 

Obr. 46: Okótování lokality Šumava pro výstupní měřítko 1:10 000; interval 
vykreslených vrstevnic je 5 m (zdroj:autor) 
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Měřítko ZM Skript Shoda Míra shody 

1:10 000 19 16 13 59 % 

1:25 000 19 11 10 50 % 

1:50 000 10 6 5 45 % 

1:200 000 0 0 0 100 % 

Tab. 10: Výsledek okótování lokality Šumava (zdroj: autor) 

6.9.4 Krkonoše 

Pro lokalitu Krkonoš byly k dispozici data o rozloze čtyř listů SM 5 (20 km2) v oblasti Plání a Kozích hřbetů 

u Špindlerova Mlýna. Tato lokalita je charakterizována vysokou hodnotou relativní výškové členitosti, a to 

50 m/ha. Celková hustota vrcholů je na tomto území poměrně nízká (celkem zde bylo identifikováno pouze 

11 vrcholů), díky čemu je výsledek průměrné míry shody okótování při defaultním nastavení algoritmu 

vysoký – 55 % (území nelze při snaze zachovat ideální hustotu kótovaných bodů okótovat jiným způsobem). 

Průměrná míra shody mohla být ještě vyšší v případě shody i v měřítku 1:200 000, viz tab. 11. 

Z obr. 37 je patrné, že algoritmus zde vybral mezi kótované body i méně významné vrcholy, které na 

ZM okótovány nesjou. To je dáno samotným faktem nízké hustoty vrcholů v kombinaci s vysokou relativní 

výškovou členitostí. Ideální hustota kótovaných bodů je tak na této lokalitě vyšší než hustota vrcholů. 

Algoritmus pak mezi kótované body vybere všechny nalezené vrcholy mimo těch, které jsou příliš blízko 

jiného významnějšího vrcholu. 

Obr. 47: Okótování lokality Krkonoše pro výstupní měřítko 1:10 000; interval 
vykreslených vrstevnic je 10 m (zdroj:autor) 
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Měřítko ZM Skript Shoda Míra shody 

1:10 000 8 10 8 80 % 

1:25 000 8 10 8 80 % 

1:50 000 6 10 6 60 % 

1:200 000 2 1 0 0 % 

Tab. 11: Výsledek okótování lokality Krkonoše (zdroj: autor) 

 

6.9.5 Hruboskalsko 

Pro lokalitu Hruboskalska byly k dispozici data o rozloze dvou listů SM 5 (10 km2). Díky vysokým skalním 

věžím, které DMR 5G zachytí, zde byla naměřena relativně vysoká relativní výšková členitost 35 m/ha. Na 

rozdíl od oblasti Krkonoš je tato oblast charakteristická velmi vysokou hustotou vrcholů (s defaultním 

nastavením algoritmu zde bylo lokalizováno celkem 126 vrcholů, což odpovídá přibližně 23 x vyšší hustotě 

než na lokalitě Krkonoš). Při defaultním nastavení všech parametrů algoritmu, mimo parametru rocks (který 

zde byl nastaven na hodnotu True – tím dojde ke zdvojnásobení ideální hustoty kótovaných bodů pro 

měřítko 1:10 000) je míra shody poměrně nízká – 39 % (kdybychom však nezapočetly 100 % míru shody 

pro měřítko 1:200 000, dostaneme se na pouhých 20 %), viz tab. 12. Proto byl pro tuto lokalitu upraven 

vstupní parametr interval vrstevnic na hodnotu 2 m a parametr minimální délka vrstevnic na hodnotu 150 

m. Tím došlo k výrazné generalizaci již při samotné extrakci kandidátních bodů (s tímto nastavením 

algoritmus lokalizoval „pouze“ 58 vrcholů). Průměrná míra shody se tak zvedla na hodnotu 49 % (bez 

započtení měřítka 1:200 000 by se jednalo o 32 %), viz tab. 13. 

Z obr. 38 je patrná výrazná členitost lokality a algoritmus se tak s okótováním na ZM shoduje v podstatě 

jen na vrcholech s velkou plochou prominence. Ostatní menší vrcholy mají podobné hodnoty skóre a 

existuje tak mnoho variant, jak tyto vrcholy okótovat. Míra shody výsledku algoritmu s okótováním 

kartografa pak nutně musí být nižší, než v oblastech s nižší hustotou vrcholů. I tak je výsledek algoritmu 

okótování tohoto území uspokojivý z hlediska rovnoměrného rozložení kótovaných bodů a z hlediska 

uspokojivé míry shody při kótování v mešních měřítkách a tedy identifikaci těch nejvýznamnějších vrcholů. 

Měřítko ZM Skript Shoda Míra shody 

1:10 000 32 29 9 17 % 

1:25 000 13 10 3 15 % 

1:50 000 4 6 2 25 % 

1:200 000 0 0 0 100 % 

Tab. 12: Výsledek okótování lokality Hruboskalsko s defaultním nastavením algoritmu (zdroj: autor) 
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Měřítko ZM Skript Shoda Míra shody 

1:10 000 32 29 15 33 % 

1:25 000 13 10 4 21 % 

1:50 000 4 6 3 43 % 

1:200 000 0 0 0 100 % 

Tab. 13: Výsledek okótování lokality Hruboskalsko se změněným parametrem interval vrstevnic (2 m) a 
minimální délka vrstevnic (150 m) (zdroj: autor) 

 

Obr. 48: Okótování lokality Hruboskalkso pro výstupní měřítko 1:10 000; interval vykreslených 
vrstevnic je 5 m (zdroj:autor) 
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7 DISKUZE 

Automatizovaná tvorba a generalizace kótovaných bodů z digitálních modelů reliéfu je obsáhlou 

problematikou skládající se z několika dílčích částí.  V první řadě jde o samotnou lokalizaci vhodných míst 

terénu, které jsou kandidátními body k okótování. Následně je nutné tyto body náležitě ohodnotit dle jejich 

významnosti a v závislosti na charakteru terénu a výstupním měřítku vytvořit takový výběr kandidátních 

bodů, který pokud možno co nejlépe pokrývá zpracovávané území a který se z hlediska účelu mapy skládá 

z těch nejdůležitějších bodů terénu. Vzhledem k vágním a nejasně definovaným pravidlům, dle kterých se 

ručně, za výrazného přispění zkušeností samotných kartografů, kótují mapy, není automatizovaná tvorba a 

především automatizovaná generalizace kótovaných bodů jednoduchým úkolem. Autorovi práce se podařilo 

nalézt pouze jednu studii, která se věnuje samotné automatizované generalizaci kótovaných bodů – jedná se 

o zmíněnou aplikaci GENCOTES, která pouze generalizuje kótované body z topografické databáze 

v měřítku 1:5 000 k použití pro měřítko 1: 25 000. Jedná se tak o jednostranně zaměřenou aplikaci, „pouze“ 

generalizující již vytvořené kótované body, přičemž výstupní hustota kótovaných bodů je závislá na 

vstupních parametrech a nadmořské výšce terénu, nikoliv na jeho členitosti. Snahou této práce tak bylo 

přispět k dané problematice a navrhnout automatizovanou metodu, která na základě objektivních 

charakteristik umožňuje provést takový výběr kandidátních bodů, který je vhodný pro danou lokalitu a 

měřítko a odpovídá doporučením týkajících se kótování.  

Nejprve bylo třeba vyřešit vhodný způsob extrakce kandidátních bodů z DMR, přičemž bylo třeba 

zohlednit specifika velmi detailních dat leteckého laserového skenování. K extrakci vrcholů a prohlubní 

byla navržena metoda vycházející z vrstevnicové reprezentace terénu. Navržená metoda spolehlivě detekuje 

v podstatě veškeré vrcholy i prohlubně. Problém nastává pouze v okrajových částech území, kde se mohou 

vyskytnout neuzavřené vrcholové vrstevnice. Vzhledem k navržené metodě hledání vrcholů a prohlubní 

jako nejvnitřnějších uzavřených vrstevnic pak nejsou tyto okrajové vrcholy / prohlubně identifikovány. Toto 

lze jednoduše vyřešit napojením vrstevnic na hraniční linii zpracovávaného území, čímž dojde k uzavření 

všech „useknutých“ vrstevnic. K tomuto kroku však nebylo přistoupeno z důvodu nárůstu doby zpracování 

lokalizace vrcholových polygonů, které toto opatření přinese. Napojí-li se vrstevnice na hraniční linii, 

vytvoří se polygony ze všech vrstevnic zpracovávaného území při jejich převodu na polygonovou vrstvu 
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(což je dílčím krokem postupu hledání vrcholů / prohlubní). Uvážíme-li detailnost zpracování, kdy jsou 

vrstevnice generovány s intervalem 1 m (jedná se o defaultní nastavení algoritmu), vedl by tento krok 

k velkému nárůstu výpočetního času. I bez napojení vrstevnic na hraniční linii je dílčí krok hledání 

vrcholových polygonů poměrně zdlouhavou operací, zejména pak v oblastech s vysokou relativní výškovou 

členitostí. Nicméně k neidentifikování vrcholů / prohlubní kvůli problému „useknutých“ vrstevnic na okraji 

zpracovávaného území došlo v naprostém minimu případů. Alternativou této metody by mohlo být 

lokalizování vrcholů a prohlubní z rastrové reprezentace terénu na základě křivosti a sklonu terénu. Tato 

metoda řeší problémy „useknutých“ vrstevnic na okraji zpracovávaného území, nicméně i tak je nutné dané 

území zpracovávat s dostatečným přesahem. 

Pro identifikaci sedel byla navržena metoda vycházející z rastrové reprezentace terénu využívající 

nástrojů sady Hydrology Tools. Tato metoda lokalizuje sedla jako průsečíky hřbetnic a údolnic. Ovšem jak 

bylo zmíněno již v samotné kapitole implementace, touto metodou není možné lokalizovat hřbetnice, na 

jejichž obou stranách je stejné povodí. Tím pádem může dojít k opomenutí i poměrně významných sedel. 

Možným řešením tedy je zpracovávat celé území po dostatečně malých částech, čímž dojde k rozdělení dané 

části na více povodí. Jinou alternativou by bylo opět jako v případě vrcholů / prohlubní vycházet 

z charakteristik křivosti a sklonu terénu. Nicméně od implementace těchto alternativních metod bylo 

upuštěno už z důvodu samotného faktu, že kótované body se v sedlech vyskytují v minimálním počtu 

případů. 

Navržené metody pro výpočet charakteristik kandidátních bodů (nyní již jen vrcholů / prohlubní) se 

prokázaly funkčními. Zde je nutné jen podotknout, že zejména navržená metoda výpočtu prominence je 

v případě podrobného zpracování (při použití defaultního nastavení velikosti buňky 1 m) poměrně náročnou 

operací. Při spouštění skriptu je proto vhodné zvážit požadovanou přesnost výpočtu a dle toho patřičně 

upravit vstupní parametry. 

Nejzásadnější částí práce je asi vlastní proces generalizace. Prvotní generalizace probíhá již během 

samotné extrakce kandidátních bodů. Vhodným nastavením vstupních parametrů lze poměrně dobře 

odfiltrovat zanedbatelné vyvýšeniny či sníženiny, které nejsou vhodnými místy pro kótované body (a které 

se hojně vyskytují v datech leteckého laserového skenování). Zde je nutné vzít v potaz typ zpracovávaného 

území, kdy méně členité oblasti je vhodné zpracovávat detailněji než oblasti s velkou mírou členitostí, typu 

skalních oblastí. To se prokázalo v případě oblasti Hruboskalska, kdy algoritmus s defaultním nastavením 

lokalizoval a následně i okótoval některé pískovcové věže (pro výstupní měřítko 1: 10 000). Pro oblasti 

tohoto typu je proto vhodné navýšit hodnotu minimální délky vrstevnice, která je defaultně nastavena na 

100 m. Čím větší je tato délka, tím se však zvyšuje pravděpodobnost „useknutých“ vrstevnic na okraji území 

(uzavřená vrstevnice s menším obvodem se může vyskytovat blíže okraji území, aniž by došlo k jejímu 

„useknutí“). 
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Hlavní část generalizace pak spočívá v samotném výběru kandidátních bodů v závislosti na hodnotě 

jejich celkového skóre a na prostorovém rozložení. Hodnota celkového skóre kandidátních bodů je závislá 

na konkrétním nastavení vah jednotlivých charakteristik. Na základě autorova testování různých hodnot a 

porovnávání výsledků se Základní mapou ČR byla vyhodnocena charakteristika prominence jako jedna 

z nejvýznamnějších. I proto byla její váha nastavena na hodnotu 0,5. Velká váha prominence však ne vždy 

vede k výsledku odpovídajícímu okótovaní na ZM. Vysokou vahou prominence jsou silně potlačeny nižší 

vrcholy dvojvrcholů. Toto bylo zaznamenáno zejména na lokalitě Šumavy. Tento případ by bylo možné 

řešit již při samotné extrakci kandidátních bodů. Stačilo by provést ověření, zda obklopující polygon, uvnitř 

něhož byl lokalizován vrcholový polygon, neobsahuje ještě jiný uzavřený polygon. Tím by bylo možné 

identifikovat dvojvrcholy a následně je patřičně bonifikovat. Stejně tak ne vždy zcela dobře hodnotí vrchol 

charakteristika plochy prominence. V terénech, kde jsou výrazné vrcholy kuželovitého typu, mají 

významnější vrcholy i větší plochu prominence a tato charakteristika zde správně popisuje významnost 

jednotlivých vrcholů. V rovinatějších území, kde se vyskytují nepatrné vyvýšeniny s velkou plochou 

prominence, již tato charakteristika nehodnotí významnost vrcholů zcela adekvátně. 

Vzhledem k relativně nižší procentuální shodě algoritmu s okótováním na ZM, která byla naměřena na 

testovaných lokalitách, se nabízí otázka, jak upravit váhy pro dosažení lepší míry shody. Z předchozího 

odstavce je ale zřejmé, že lze jen těžko dospět ke konkrétnímu nastavení, které by vedlo k vysoké míře 

procentuální shody napříč všemi typy lokalit. Vyšší míru shody by zřejmě mohla podpořit změna tvaru 

okolí, které je použito ve fázi generalizace. V návrhu byla popsána Mahalanobisova vzdálenost, která by 

mohla být vhodnou alternativou k použité eukleidovské vzdálenosti. Okolí tvaru kružnice by se pak změnilo 

na elipsu protáhlou ve směru daném geomorfologií terénu. Názorný příklad významu Mahalanobisovy 

vzdálenosti lze dokumentovat na testované lokalitě Krkonoš, kde byly okótovány všechny nalezené vrcholy 

v rámci jednoho hřebene. Tvar okolí některého z bodů na tomto hřbetu by pak odpovídal elipse protažené 

ve směru tohoto hřbetu. Mahalanobisova vzdálenost by pak byla směrem k chybně okótovanému bodu byla 

kratší a zvýšila by se tím možnost vyřazení tohoto bodu z kótovaných bodů. 
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8 ZÁVĚR 

Metoda výškových bodů a kót je jednou z nejpoužívanějších metod znázorňování výškopisu na mapách. 

Vzhledem k snadnému znázornění kótovaných bodů lze tuto metodu použít na všech různých typech map i 

měřítek. Kótované body umožňují především rychlé a snadné odečtení přesné výšky daného místa na mapě. 

Vhodným datovým zdrojem pro kótování map jsou přesná data leteckého laserového skenování v kombinaci 

s automatizovaným zpracováním. Tímto tématem automatizované tvorby a generalizace kótovaných bodů 

se zabývala předložená práce, jejímž hlavním cílem bylo přispět k poznání v této zatím málo řešené 

problematice. 

V textu byly popsány základní metody extrakce kritických bodů terénu, možnosti jejich objektivního 

ohodnocení na základě geomorfologických charakteristik a přístupy umožňující tyto body generalizovat. 

V rámci práce byla provedena analýza rozložení kótovaných bodů na Základní mapě ČR, na jejímž základě 

byla navrhnuta vlastní metoda automatizované tvorby a generalizace kótovaných bodů z digitálních modelů 

reliéfu. Vzhledem k charakteru okótování Základní mapy ČR, kde jsou sedlové body okótovány 

v minimálním počtu případů, byla navrhnutá metoda implementována výhradně pro kótování vrcholů. 

Výsledky implementované metody, která byla v závěru práce testována na reálných datech DMR 5G, byly 

porovnány s výsledky okótování profesionálním kartografem. Na pěti různých lokalitách bylo dosaženo 

celkové průměrné míry shody 55 % pro všechna zpracovávaná měřítka. Ačkoliv se nejedná o vysokou míru 

shody, samotný výsledek implementované metody odpovídá základním doporučením pro umisťování 

kótovaných bodů na mapách – výsledek respektuje výstupní měřítko a charakter zpracovávaného území, 

který je dán relativní výškovou členitostí. 

Z výsledků testování vyplývá, že se nepodařilo nalézt objektivní charakteristiky, na kterých by byly 

závislé okótované vrcholy napříč všemi různými typy území. Otázkou však je, zda vůbec lze takové 

charakteristiky definovat. Možná i to by mohlo být směrem dalšího výzkumu. 
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